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MÖRTSUNDA 1:2

Dnr: 2005.0019-427

Anmälan om utökad verksamhet vid Ljusterö Skyttecenter
Miljö- och hälsoskyddskontoret (MHK) beslutar efter delegation och med stöd
av 2 kap 2-7 § samt 26 kap 9, 19 § miljöbalken att förelägga Föreningen
Ljusterö Skyttecenter att i sin verksamhet iaktta begränsningar och vidta
skyddsåtgärder enligt nedanstående punkter. Beslutet gäller från och med
2005-09-01 då Länsstyrelsen tillstånd upphör att gälla. Beslutet ersätter också
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut från 2002-10-22 som gäller
långhållsbanan.
1. Följande skjuttider skall gälla för alla skjutbanorna:
Tisdag - Fredag
Lördagar

kl 9-21
kl 9-17

Skjutning får inte ske i samband med storhelger och inte under juli månad.
Efter anmälan till MHK kan skjutning på söndagar medges vid särskilda
tillfällen.
2. Omfattningen av verksamheten vid anläggningen får inte överskrida 100 000
avlossade skott per år. Journal skall föras över antal avlossade skott och skall
vid behov kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten.
3. Buller från verksamheten skall begränsas så att Naturvårdsverkets riktlinjer för
buller från skjutbanor inte överskrids.
4. Vid klagomål på verksamheten kan MHK ställa krav på att en kompletterande
bullermätning eller beräkning skall göras. MHK har då möjlighet ställa krav på
ytterligare skyddsåtgärder eller besluta om begränsning av verksamheten.
5. De åtgärder som vidtagits för att dämpa skottbuller och som redovisas i
anmälningshandlingarna skall regelbundet underhållas och om möjligt
förbättras för att minska spridningen av buller.
6. Marken kring kulfång skall betraktas som förorenad mark med avseende på
bly. Innan markarbeten eller utbyte av sand utförs skall en anmälan om
sanering göras till MHK.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.
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Ärendet
Verksamheten har reglerats i MHN:s beslut från 2002-10-22 som gäller
långhållsbanan och omfattar maximalt 10 000 skott per år samt Länsstyrelsens
beslut från 1986-09-04 som omfattar maximalt 35 000 skott per år. Samtliga
banor har omfattas av tidsbegränsningen: tisdagar och torsdagar kl 17-21 samt
lördagar kl 9-15. Verksamheten var tidigare uppdelad på två separata
föreningar.
Föreningen Ljusterö Skyttecenter har nu ansvar för all verksamhet på platsen.
Enligt nuvarande förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns
inte längre någon tillståndsplikt för mindre skjutbanor. Verksamheten är
anmälningspliktig med SNI-kod 92.621-1. Föreningen har i sin anmälan till
begärt utökad verksamhet till 100 000 skott per år samt med ökade skjuttider
Länsstyrelsen har i beslut 2005-05-19 (d nr 5511-2005-16345) upphävt
tillståndet från 1986. Tillståndet gäller fram till den 1 september 2005 varefter
detta beslut kan börja gälla. Samtidigt ersätts MHN:s beslut från 2002 gällande
långhållsbanan.
Anmälan har skickats till närmast boende för eventuella synpunkter. Skrivelser
har inkommit från Ängsviks Samfällighetsförening, Lervikstorps
Samfällighetsförening samt en enskild fastighetsägare.

Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning
MHK ser positivt på att verksamheten samlas i en förening med ett gemensamt
beslut som reglerar vilka skjuttider som ska gälla på anläggningen. Föreningen
begär i sin anmälan att få mera flexibla skjuttider samt att få möjlighet att öka
verksamheten till 100 000 skott per år. Föreningen har åtagit sig att inte
använda skjutbanorna under juli månad med hänsyn till närliggande
fritidshusområden.
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer med utgångspunkt från den
bullerberäkningen som gjordes 1999 skall den i anmälan beskrivna
verksamheten klara gällande riktvärden för buller.
Naturvårdsverket har lagt fram förslag på nya riktvärden som innebär en
sänkning av acceptabel bullernivå från skjutbanor med 5 dB kvällstid kl 18-22.
Under förutsättning att skog inte avverkas i någon större omfattning samt att
nuvarande bullerbegränsande åtgärder bibehålls och om möjligt ytterligare
förbättras bör även dessa föreslagna riktvärden kunna innehållas. MHK har inte
tagit emot några klagomål på verksamheten sedan 1999.
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Föreningen skall i sin egenkontroll skriftligt dokumentera rutiner för att
förhindra olovlig skjutning, anteckna eventuella klagomål samt dokumentera
vidtagna bullerdämpande åtgärder.
Föreningen har infört frivilligt blyhagelförbud vilket är positivt. Rester från
tidigare användning av blyhagel gör dock att marken kring kulfången skall
betraktas som förorenad. Utbyte eller markarbeten i kulfång får ske först efter
anmälan till MHK så att en bedömning av föroreningsrisken kan göras. Även
områden där rester från lerduveskytte samlas kan ge markförorening med höga
halter av PAH, tjärämnen och skall hanteras med försiktighet.
För MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Bo Lidén
Utredningschef

Kristina Eriksson
Miljöskyddsinspektör

Bilaga:
Hur man överklagar
Information om egenkontroll

Kopia:
MHNdeleg
Ängsviks samfällighetsförening
Lervikstorps samfällighetsförening
Akten
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