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Varsel om påbud efter miljøbeskyttelsesloven til Hørsholm og omegns 
Jagtforening 3460 Birkerød 
 
 
Varsel af påbud  

Allerød Kommune varsler hermed, at vi agter at påbyde Hørsholm og 
omegns Jagtforening ændrede skydetider for deres flugtskydebane på 
Ellebækvej 10, 3460 Birkerød.  
 

Baggrund 

Forvaltningen har den 11. november 2022 modtaget en fornyet ansøg-
ning fra Hørsholm og omegns Jagtforening om ændrede skydetider for 
deres flugtskydebane på Ellebækvej 10, 3460 Birkerød (herefter HOOJ). 

Årsagen er, at HOOJ og forvaltningen har modtaget henvendelser over, at 
brugen af banen ikke er, som der er lagt til grund i miljøgodkendelsen af 
24. juni 2015 herunder den tilhørende støjrapport: At den faktiske 
placering af skytten i skydehusene, ikke er som beskrevet i støjrapporten 
og dermed, at støjen fra skydningen er højere. 

Som følge af HOOJ’s erkendelse af, at de ikke overholder de kriterier der 
har lagt til grund for miljøgodkendelsen (at skytten skal stå 2,5 m inde i 
skydehuset) har de fået udarbejdet en ny støjmåling/støjberegning hvor 
skytten OG geværmunding er placeret inde i skydehuset.  

HOOJ har gennem mange år i praksis ikke tilnærmelsesvis udnyttet den 
skydetid de ellers er tildelt via deres miljøgodkendelse. De ønsker jf. 
ansøgningen skydetider tirsdag og torsdag 9-20 samt lørdag 9-16. 

 

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 
13-03-2023 
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Vurdering 
I den eksisterende miljøgodkendelse er der i vilkår 6 tilladelse til følgende 
skydetider: 

(Skemaet er modificeret i forhold til det i miljøgodkendelsen, men skydetiderne er identiske.) 

De eksisterende skydetiderne er tildelt ud fra en overholdelse af 68 
dB(A)Impuls i den mest støjbelastede bolig. Beregningerne, der ligger til 
grund for antagelsen bygger imidlertid på, at skytten er placeret 3 m inde 
i skydehuset. Denne placering er i praksis ikke mulig, hvis formålet med 
skydetræningen skal opfyldes i forhold til bevægelighed og udsyn.  

Den reelle placering af skytten, hvor kravet om bevægelighed og udsyn 
stadig er opfyldt, er fremme i skydehuset så våbenmundingen akkurat er 
inden for skydehuset. 

HOOJ har 07-10-2021 fået foretaget målinger af skudehusets dæmpning i 
forskellige retninger fra våbenmundingen (0, 30, 60 og 90°) som i Sweco’s 
støjnotat af 20-10-2021 konkluderer, at dæmpningen er væsentlig selvom 
våbenmundingen kun akkurat er inde i skydehuset, men kun i 
målepositionerne 30, 60 og 90° i forhold til skudretningen. Der er ingen 
dæmpning ved 0 grader (skudretningen). 

I den oprindelige støjrapport, hvor skytten står 3,0 m inde i skydehuset 
konkluderes, at skudehuset dæmper støjen 2 dB(A)I i skudretningen og, 
at støjen i den mest støjbelastede bolig er 68 dB(A)I. 

Det konkluderes i den nye støjrapport, at den mest støjbelastede bolig 
udsættes for 70 dB(A)I når skytten står fremme i skydehuset med 
våbenmundingen akkurat inde i skydehuset. 

Det vurderes, at støjrapporten og dens konklusioner er retvisende. 

Jf. vejledning om skydebaner er der med maksimal støjbelastning på 70 
dB(A)I i mest støjbelastede bolig, mulighed for følgende skydetider: 

*Aftenskydning (kl. 18-22 / 20-22) skal foregå på dage, der også er afsat til dagsskydning, således 
at der i alt, maksimalt skydes tre dage om ugen. 

 Maj - august September – april 

Ugedage Tidsrum Antal dage Tidsrum Antal dage 

mandag-fredag 09.00 - 18.00 
4 dage/uge 

09.00 - 20.00 
4 dage/uge 

eller lørdag 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 

mandag - torsdag 18.00 - 22.00 2 aftener/uge 20.00 - 22.00 2 aftener/uge 

 Maj - august September - april 

Ugedage Tidsrum Antal dage Tidsrum Antal dage 

mandag-fredag 09.00 - 18.00 
3 dage/uge 

09.00 - 20.00 
3 dage/uge 

eller lørdag 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 

mandag - torsdag 18.00 - 22.00 1 aften/uge* 20.00 - 22.00 1 aften/uge* 
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HOOJ ønsker kun skydedage to hverdage 9-20 - tirsdage og torsdage samt 
lørdag 9-16. 

Allerød Kommune vil dog ikke meddele skydetid på bestemte hverdage. 

Aftenskydning om sommeren (18-22) er jf. skydebanevejledningen dog 
kun muligt 1 dag om ugen.  

I vinterperioden (september til april) er aftenskydning (20-22) i praksis 
umuligt da der ikke er belysning på banerne.  

Der kan således, jf. skydebanevejledningen kun tillades 1 aftenskydning i 
tidsrummet 18-20 i sommerperioden. 

HOOJ ønsker ikke skydetid om fredagen. 

Miljøgodkendelsens vilkår 10:  
Skydebaneanlægget, herunder de støjdæmpende foranstaltninger, skal til 
enhver tid være indrettet således som det er forudsat i de støjbereg-
ninger, der er lagt til grund for godkendelsen.  

Vilkåret skal ændres så det indbefatter forudsætningerne i støjnotat fra 
Sweco af 20-10-2021. 

Miljøgodkendelsens vilkår 10:  
Ved boliger i banens omgivelser må det udendørs niveau for støjbelast-
ningen, angivet som dB(A)Impuls, ikke overstige  

LpA,I = 68 dB (referenceværdi 20 µPa) 

Forsvarets egne lejeboliger er undtaget fra dette vilkår. 

Vilkåret skal ændres så der står 70 dB. 

 

Varsel af påbud efter Miljøbeskyttelsesloven om ændrede skydetider 
for HOOJ’s flugtskydebane 

Allerød Kommune varsler hermed påbud til HOOJ. Varslet meddeles i 
henhold til § 75 i miljøbeskyttelsesloven1.  

Et eventuelt påbud vil blive meddelt efter § 35 stk. 1 i samme 
lovbekendtgørelse. 
 

 

Påbuddet forventes at ville lyde:  
Allerød Kommune påbyder hermed Hørsholm og omegns Jagtforening 
(HOOJ) nye skydetider. Påbuddet meddeles efter § 35 stk. 1 i 
miljøbeskyttelsesloven1. 

                                                      
 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse - LBK nr 5 af 03/01/2023 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/5
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Jf. varsel af påbud af 13-03-2023 (vedlagt) vurderes det, at de 
støjberegninger som ligger til grund for den eksisterende 
miljøgodkendelse af 24. juni 2015 bygger på et forkert grundlag. 
Desuden, at den støjmåling og beregning (notat) 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 / 20-22) skal foregå på dage, der også er afsat til dagsskydning, således 
at der i alt, maksimalt skydes tre dage om ugen. 

 

Miljøgodkendelsens vilkår 10 ændres hermed til:  
Skydebaneanlægget, herunder de støjdæmpende foranstaltninger, skal til 
enhver tid være indrettet således som det er forudsat i de støjbereg-
ninger, der er lagt til grund for godkendelsen dog således, at de 
ændringer der fremgår af Sweco’s støjnotat af 20-10-2021 medtages.  

Svecos’s støjnotat af 20-10-2021 tilføjes som bilag 5 til Miljøgodkendelse 
af 24-06-2015. 

 

Miljøgodkendelsens vilkår 11 ændres hermed til:  
Ved boliger i banens omgivelser må det udendørs niveau for støjbelast-
ningen, 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. 
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Tidsfrist og aktindsigt 

Inden Allerød Kommune beslutter om HOOJ skal påbydes ovenstående, 
skal vi med dette brev oplyse om jeres ret til at udtale jer i sagen jf. § 75 i 
Miljøbeskyttelsesloven, således at jeres synspunkter kan indgå i 
overvejelserne om påbuddet.  

Jeres eventuelle bemærkninger skal være Allerød Kommune i hænde 
senest 14 dage efter modtagelsen af denne skrivelse, dvs. den 27. marts 
2023 (men gerne før). 

Allerød Kommune skal desuden gøre opmærksom på, at I har ret til 
aktindsigt i sagen. Aktindsigt betyder, at man har ret til at se de 
dokumenter i sagen, som Allerød Kommune har modtaget og som er 
sendt ud fra kommunen. Hvis der ønskes aktindsigt i sagen skal 
henvendelse ske til Natur, Miljø og Klima naturogmiljoe@alleroed.dk.  

 

Hvis I har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte 
miljøsagsbehandler Hans Schlüter på telefon 4812 6770.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michala Tarbo Andersson  Hans Schlüter 
Natur, Miljø og Klimachef  miljømedarbejder 

mailto:naturogmiljoe@alleroed.dk

