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Påbud efter miljøbeskyttelsesloven til Hørsholm og omegns Jagtforening 3460 
Birkerød 
 
Under henvisning til Allerød Kommunes varselsbrev af 13. marts 2023 påbydes 
Hørsholm Og Omegns Jagtforening (HOOJ), 3460 Birkerød hermed nye 
skydetider. Varselsbrevet er vedhæftet dette påbud.  

HOOJ eller Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - FES (som ejer af matriklen) 
har meddelt, at de ikke har bemærkninger til Allerød Kommunes varselsbrev. 

 
Påbud efter Miljøbeskyttelsesloven om nye skydetider.  
Allerød Kommune påbyder hermed Hørsholm og omegns Jagtforening (HOOJ) 
nye skydetider. Påbuddet meddeles efter § 35 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Jf. varsel af påbud af 13-03-2023 vurderes det, at de støjberegninger som ligger 
til grund for den eksisterende miljøgodkendelse af 24. juni 2015 (vedlagt) bygger 
på et forkert grundlag. Desuden, at den støjmåling og beregning (notat - 
vedhæftet) dateret 20-10-2021, som Sweco har udført medfører, at der jf. 
Skydebanevejledningen kun er mulighed for skydning 3 hverdage mandag til 
lørdag, og skydning 1 hverdagsaften mandag til fredag. 
 
Vilkår 6 ændres hermed til: 

Skydning på Hørsholm og Omegns Jagtforenings Flugtskydebane må finde sted i 
følgende tidsrum: 

 Maj - august September - April 

Ugedage Tidsrum Antal dage Tidsrum Antal dage 

mandag-torsdag 07.00 - 18.00 
3 dage/uge 

7.00 - 20.00 
3 dage/uge 

eller lørdag 09.00 - 16.00 9.00 - 16.00 

mandag - Torsdag 18.00-20.00 1 dag/uge* 20.00-22.00 0 dage/uge 
*Aftenskydning (kl. 18-22) skal foregå på dage, der også er afsat til dagsskydning, således at der i 
alt, maksimalt skydes tre dage om ugen. 

Sendt til: 
Hørsholm og omegns Jagtforening - som part 
Via Michael.Danielsen@outlook.dk  
 
Til FES@mil.dk - som matrikelejer og part 

Rådhuset 
Hans Schlüter 
hsch@alleroed.dk 
 
Sagsnr. 22/17170 
16-03-2023 
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Miljøgodkendelsens vilkår 10 ændres hermed til:  
Skydebaneanlægget, herunder de støjdæmpende foranstaltninger, skal til 
enhver tid være indrettet således som det er forudsat i de støjberegninger, der er 
lagt til grund for godkendelsen dog således, at de ændringer der fremgår af 
Sweco’s støjnotat af 20-10-2021 medtages.  

Sweco’s støjnotat af 20-10-2021 tilføjes som bilag 7 til Miljøgodkendelse af 24-
06-2015. 

 

Miljøgodkendelsens vilkår 11 ændres hermed til:  
Ved boliger i banens omgivelser må det udendørs niveau for støjbelastningen, 
angivet som dB(A)Impuls, ikke overstige  

LpA,I = 70 dB (referenceværdi 20 µPa) 

Forsvarets egne lejeboliger er undtaget fra dette vilkår. 

 

Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen er uændrede. 

 

Ændringerne er gældende fra modtagelsen af dette påbud. 

 
 
Klage over afgørelsen  

Klageberettigede er, ud over klagens adressat, enhver, der har en individuel, 
væsentlig interesse i sagens udfald, sundhedsstyrelsen samt de landsdækkende 
foreninger der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100. 
Påbuddet offentliggøres på Allerød Kommunes hjemmeside. 

En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 
fire uger fra datoen for kommunens afgørelse om påbud er meddelt (dvs. 13. 
april 2023). Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes via 
www.naevneneshus.dk eller www.virk.dk.  

Klagen bliver videresendt til Allerød Kommune af Klageportalen, og klagen er 
formelt indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Hvis 
Allerød Kommune fastholder afgørelsen, sender Allerød Kommune klagen 
videre til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klagere 
får besked om videresendelse.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, som er sendt uden om 
Klageportalen, medmindre der forinden er meddelt fritagelse for brug af 
Klageportalen. HOOJ vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
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Søgsmål  

Privat søgsmål til prøvelse af ovenstående skal være anlagt inden seks måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt.  

 

Aktindsigt  

Virksomheden har efter forvaltningsloven adgang til at gøre sig bekendt med 
sagens akter. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michala Tarbo Andersson  Hans Schlüter 
Natur, Miljø og Klimachef  miljømedarbejder 

 

 

Sendt direkte til nedenstående klageberettigede jf. miljøbeskyttelsesloven 
§§ 99-100:  
Danmarks Naturfredningsforening:  

dnalleroed-sager@dn.dk  
dn@dn.dk   

Dansk Ornitologisk Forening: 
 alleroed@dof.dk  

natur@dof.dk  
Friluftsrådet:  

nordsjaelland@friluftsraadet.dk (att.: Erik Pedersen)  
Danmarks Fiskeriforening: 
 mail@dkfisk.dk  
Ferskvandsfiskeriforeningen 
 nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund 
 post@sportsfiskerforbundet.dk   

lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed:  
 stps@stps.dk  

 

Desuden til: 
 Mest støjpåvirkede beboelser via mit.dk 
 Rudersdal Kommune til orientering rudersdal@rudersdal.dk  
 Hørsholm Kommune til orientering horsholm@horsholm.dk. 
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