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Enligt Miljöprövningsdelegationens beslut 2020-02-05 och dom meddelad i Mark- och 
miljödomstolen 2020-10-16 ska en redovisning göras av Falköpings sportskytteklubb och inlämnas till 
Miljöprövningsdelegationen senast ett år efter att domen vunnit laga kraft.

Härmed redovisar Falköping jakt och sportskytteklubb de konsekvenser som MB beslut 2020-10-16 
har inneburit för föreningen, samt redovisning av utredningsuppdrag och förslag om bullerdämpande 
åtgärder för en vidare verksamhet.

Redovisning av utredningsuppdrag för Falköpings Sportskytteklubb 

Redovisning av bulleråtgärder

Kompletterande bullerutredning har gjorts av WSP Environmental Sverige (bilaga Ula) Där framgår 
bullerspridning vid varje bana för olika kalibrar inklusive .357 på pistolbanan. Där redovisas även vilka 
effekter som några förslag på bullerdämpande åtgärder skulle kunna ge.

Klubben har för avsikt att:

1. vid inskjutningsbanan (80m) förlänga den bullerdämpande delen av skjutbåset till 5 meter 
för att klara riktvärdet på 65 dB vid närmaste fastighet.

2. att vid viltmål (80m) förlänga den bullerdämpande förlängningen av skjutbåsen till 3,5 meter 
för att klara riktvärdet på 65 dB vid närmaste fastighet.

3. Vid viltmål (50m) behövs inga ytterligare åtgärder då kulfångsvallen har tillräcklig höjd 
(minimum 5 meter)

4. Vid Trapp- och Skeet-banorna planeras en bullerdämpande vall. Förhandlingar pågår med 
kommunen (som vi arrenderar marken av) om när den kan komma till stånd och vad det kan 
komma att kosta. I dagsläget kan vi inte sätta ett pris på denna åtgärd då det bland annat är 
avhängigt från varvi kan få fram massor, transportsträckan för dessa samt maskinkostnader 
för konstruktion av vallen. Kostnaden för detta beräknas bli mycket hög.

5. Vid pistolbanan har vi för avsikt att bygga ut skjutkurerna med en bullerdämpande skärmar 
vid 15 av de 30 skjutplatserna som avser skjutplatser för grovkalibriga vapen samt höja 
kulfångstvallen till 8,5 meter och förlänga de yttersta delarna på båda sidorna. Även här 
pågår förhandlingar med kommunen angående vallen.

Tidplanen för ovanstående åtgärder som avser skjutbåsen beräknas påbörjas under hösten/vintern 
2021/2022 för att bli klart under försommaren 2022. Vi har fått hjälp av en snickare med att göra en 
kostnadsberäkning av materialkostnaden för dessa åtgärder och vi har fått en offert på cirka 
120 000 kr. Därtill kommer arbetskostnaden för bygget som i dagsläget är oklar. Det står dock klart 
att vi kommer att vara tvungna att leja in snickare och vi håller på att titta på olika lösningar för 
detta.
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Vad det gäller de bullerdämpande vallarna är det beroende av kommunens utredningsarbete av 
flygplatsområdet (som ligger alldeles intill vår skjutbana), kommunens budgetprocess och till sist, 
tillgänglighet av maskiner och arbetskraft. Vi har god kontakt med kommunen i detta ärende men vi 
kommer inte att få klartecken för byggnation av bullerdämpande vallar innan kommunen är klar med 
den pågående utredningen av flygplatsområdet. Kostnaderna beror på åtkomsten av tippmassor, 
kostnader för transporter och markarbeten mm, men beräknas bli mycket stora. Hur och i vilken mån 
kostnaden kan fördelas och en tidsplan för arbetet kan idag inte redovisas.

Redovisning av effekter av ålagda begränsningar i tider, antal skott och kalibrar

Konstaterat är att detta "prövoår" med begränsningar i tider, antal skott och kalibrar har haft stora 
konsekvenser för klubbens verksamhet och inneburit en stor minskning av antalet medlemmar.

Begränsningarna har inneburit:

Uppehållet på två hela månader har inneburit att vi inte har kunnat delta i de allsvenska serierna för 
lerduva, pistol och viltmål på grund av att vi inte kunnat skjuta flera av de i tävlingen ingående 
omgångarna (man skjuter på hemmabanan och rapporterar in resultaten). (Se bilagorna U2a-d, där 
de missade omgångarna är gulmarkerade). Vi har även missat SM och regionala tävlingar då vi ej 
kunnat träna inför dem.

Tiderna har varit mycket problematiska framför allt för hagel och kulskyttet då det där alltid är 
endast en skytt i taget som kan skjuta. Skyttarna får där stå i kö i långa tider för att få möjlighet att 
skjuta sina serier. Tidsbegränsningen gör att varje skytt endast hinner skjuta en eller kanske två serier 
per kväll och det har för många skyttar känts meningslöst. Så få skott på en hel träningskväll bidrar 
minimalt till ökad skjutskicklighet och känns ofta som bortkastad tid.

Vi har tre olika hagel skyttediscipliner som ska samsas på hagelbanorna (trap, skeet och sporting) 
men bara två kvällar i veckan med skytte tillåtet fram till kl 20,00. Detta har fått till följd att 
sportingskyttet i princip legat nere under detta år på grund av bristande tider. Trapp och skeet har 
under många år haft sina träningskvällar på de kvällar vi har haft tid fram till kl 20,00. Sportingens 
träningsdag begränsades sålunda till kl 16-18. Detta har medfört att endast ett fåtal skyttar 
överhuvudtaget har haft möjlighet, på grund av sina arbetstider, att komma ut till skjutbanan under 
kvällar med skjuttidens början kl. 16:00 och längd (2 timmar). Denna förutsättning gör det svårt och 
meningslöst att ordna för, och genomföra sportskytte, detta gäller även för trap- och skeetbanan.

Genomförandet av Jägarexamen har varit mycket problematiskt då medlemmarna har ansett att 
jägarexamenseleverna har lagt beslag på deras träningstider och även förbrukat en stor del av den 
begränsade tilldelade skottmängden. Detta är fullt förståeligt då nybörjare kräver både tid och 
mängdträning för att nå den erforderliga skicklighet som krävs för att klara en jägarexamen.

Många av jägarexamenseleverna söker, efter genomgången utbildning, medlemskap i föreningen. 
Detta innebär att jägarexamensutbildningarna är en betydande aktivitet förvår medlemsrekrytering. 
Många av dem som går utbildningen är ungdomar och yngre vuxna.

Jägarexamen fyller en stor funktion för att utveckla och bibehålla en aktiv jägarkår. Detta behövs för 
en kontinuerlig och relevant viltvård med stor samhällsnytta.
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Under året har föreningen fått säga nej till de Jaktlag (cirka 25 stycken) som normalt, varje år, hyr in 
sig på vår bana för att träna inför höstens jakt. Vi har varit tvungna att prioritera våra medlemmar.
Det finns få jaktskyttebanor i regionen och vi kan bara hoppas att jaktlagen hittat någon annanstans 
att träna. I värsta fall kan träningen ha uteblivit för dem. Ur miljö- och säkerhetssynpunkt är det 
också att beklaga då viss risk finns att de jägare som har egen mark kan lockas till att träna eller 
skjuta in sina vapen på sin egen mark istället för på en skjutbana under kontrollerade former. Viktigt 
att komma ihåg i detta sammanhang, är att på skjutbanan gör det inget om man missar målet och 
gör ett "dåligt skott". Ett dåligt skott i skogen, beroende på oträning eller bristfälligt inskjutet vapen, 
orsakar lätt en skadskjutning med onödigt lidande till följd. Detta gäller lika för såväl jaktlagen, 
jägarexamenseleverna samt våra egna medlemmar.

Att situationen för regionens jägare allvarligt försämrats avseende deras möjligheter till träning inför 
och under jaktsäsong är något som Svenska jägareförbundet ser allvarligt på. De har därför inkommit 
med en skrivelse som Falköpings Sportskytteklubb vill bifoga denna redovisning (se bilaga U2e). I 
denna skrivelse redogör de kort för situationen i regionen, konsekvenserna av en bristande 
skytteträning samt lite om den samhällsnytta jägarkåren bidrar med.

För pistolskyttarna har begränsningen inneburit att endast vapen i kaliber .22 (vapenklass C) får 
användas på pistolbanan. Detta har fått mycket stora konsekvenser. Vapenklass A, vapenklass B, 
Revolver och Svartkrut, som alla avser grövre kalibrar, har under detta år inte fått skjutas på vår 
bana. Nästan alla skyttar, utom nybörjarna, skjuter grövre kalibrar än .22 och när man åker på en 
tävling skjuter de allra flesta i flera (ofta tre) vapenklasser. Bullerpåverkan från flera av dessa pistoler 
är lägre än för till exempel ett hagelgevär, endast de grövsta kalibrarna på vapnen har en bullernivå 
som liknar ett hagelskott.

Pistolen har 5-årslicenser, till skillnad från gevären som har livstidslicenser. Detta innebär att 
licenserna måste förnyas hos polisen vart 5 år. För att kunna förnya sina licenser kräver polisen ett 
föreningsintyg (polisens blankett 551.24) där det intygas att skytten varit aktiv med sitt vapen minst 
fyra gånger per år de senaste två åren och även klarar en skjutskicklighet motsvarande Svenska 
pistolförbundets krav för guldmärket. Polisen beviljar inga undantag för restriktioner på en 
pistolbana. Detta medför att det idag är omöjligt för Falköpings sportskytteklubb att utfärda ett 
föreningsintyg för andra pistoler än kaliber .22, vilket innebär att skytten kommer att tvingas till att 
avyttra sitt vapen.

Våra landslagsskyttar har inte under rådande omständigheter möjlighet till tillräcklig träning. Idag har 
vi tre skyttar som ingår i landslagen förTrapp, Sporting och Svartkrut. Samma problematik finns för 
de cirka 21 skyttar som är kvalificerade för att få delta i SM-tävlingar.

En viktig del i klubbens verksamhet är att anordna regionala tävlingar. De behövs för att motivera till 
träning och ökad skjutskicklighet, för att träffa skyttar från andra klubbar och utbyta erfarenheter 
samt inte minst för att det förväntas att vi "drar vårt strå till stacken" för att det ska finnas tillräckligt 
många tävlingar i regionen. Dessa tävlingar är dessutom en viktig inkomstkälla för klubben då det 
ofta kommer ett ganska stort antal skyttar till dem. Ett stort deltagarantal innebär även att en tävling 
tar längre tid att genomföra och vi har konstaterat att den tidsram vi fått oss tilldelad för att 
genomföra dessa tävlingar är i snålaste laget.

Under detta år har vårt medlemsantal sjunkit drastiskt efter att i flera år ha ökat varje år. Under år 
2020 hade vi 392 medlemmar. Nu i oktober 2021 (då alla medlemsavgifter med god marginal bör
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vara betalda) har vi endast 267 betalande medlemmar. Detta innebär att vi bara har 68% kvar av våra 
tidigare medlemmar.

Medlemmarna har tröttnat då det inte går att skjuta i tillräcklig omfattning (både avseende 
tidsaspekten och antalet skott) Många medlemmar har försökt bereda sig plats i närliggande 
skytteklubbar men de är inte alltid välkomna då de också har problem av olika slag vid sina banor. En 
del har tagit sabbatsår, en del bedriver inget träningsskytte eller har lagt av helt med skyttet. Det är 
mycket osäkert hur många medlemmar vi kan få tillbaka inom överskådlig tid om inte situationen 
radikalt förbättras inom närtid. De vill ha besked om vad som händer och vilka förutsättningar vi 
kommer att råda under.

Ekonomiska konsekvenser

Eftersom medlemsavgiften utgör en stor del av våra intäkter innebär medlemstappet ett stort 
ekonomiskt avbräck för oss. Att vi dessutom fått säga nej till Jaktlagen har inneburit ytterligare ett 
stort ekonomiskt avbräck. Detta är ett stort problem för oss i detta läge då vi står inför kostsamma 
investeringar i bullerdämpande åtgärder på våra olika byggnader samtidigt som vi måste klara drift 
och erforderligt underhåll och reinvesteringar av våra anläggningar (byggnader, kastare, älgbanan, 
målställningar etc).

Vi behöver även ha en ganska stor likviditet för att under våren kunna köpa in ammunition och 
lerduvor som sedan säljs till medlemmar vid träningar och tävlingar under sommarhalvåret. Inköp av 
ammunition är ett måste, dels för att nybörjare inte kan köpa ammunition i butik på egen hand då 
det krävs vapenlicens för detta, dels för att av miljö- och säkerhetsskäl ha koll på vilken ammunition 
som används och även säkerställa att rätt sorts duvor används i våra kastare för att de inte ska 
förstöras.

Vilken den ekonomiska belastning som anläggandet av bullervallar kommer att medföra för oss kan vi 
idag inte överblicka. Förhoppningsvis kommer kostnaden att kunna fördelas mellan kommunen, 
föreningen och eventuellt andra parter på ett sätt som gör att föreningen har möjlighet att leva 
vidare.

Önskemål för verksamheten under den närmaste tiden:

Eftersom vi inser att vi inte kan få de villkor vi egentligen vill ha, då den bullerdämpande vallen inte 
finns på plats, har vi kompromissat och försökt hitta en nivå som kan fungera utan att de 
verksamhetsmässiga och ekonomiska påfrestningarna blir allt för stora.

Tidsförslag

Under det närmast kommande året (innan bullervallen kunnat byggas):

Det bör vara samma tider som gäller för sommar och vinter. Ljuset (skyttet kräver dagsljus) och kylan 
(inte tillåtet att skjuta på frusna kulfångstvallar enligt SäkB) begränsar skjuttiderna naturligt så någon 
ytterligare begränsning behövs ej. Att inte ha "krångliga tider" som blir svåra att komma ihåg över 
tid, minskar dessutom risken för att skytte råkar ske utanför tillåten tid. Det är ju allmänt känt att
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skyltar som suttit uppe ett tag inte "syns" då man blivit så van att se dem. Att då växla mellan olika 
skjuttider för olika månader innebär därför att tidsskiften lätt missas.

Kaliber .22:
All skjutning med kaliber .22 bör kunna skjutas fritt eftersom bullernivåerna vid närmaste bostadshus 
finns långt under NFS 2005:15 rekommenderade värden (även utan bullerdämpande åtgärder).
Många andra skjutbanor har det så (även banor i Stockholm).

Övriga kalibrar:
Söndagar och måndagar skjutfria 
Tis, ons, tors 9,00-20,00 
Fre 9-18 
Lör 9-16

2 st Jaktstigar (hagel) per år på lördagar 9-16
2 st tävlingar (alla dicipliner) per år söndagar 9-16 (Tillsynsmyndighet informeras senast tre veckor 
innan aktuell tävling)

Skjutfritt på helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton.

Ingen organiserad träning under juli månad vilket innebär drastisk minskad aktivitet på skjutbanorna. 
Endast personer med egen licens och egen nyckel (begränsad krets) har möjlighet till egen träning 
och inskjutning av vapen inför exempelvis SM och landslagsuppdrag.

Antal skott

Under det närmast kommande året (innan bullervallen kunnat byggas):

Antalet skott bör inte begränsas. Antalet skott kan dock rapporteras in till Miljösamverkan östra 
Skaraborg varje år om så önskas.

Noterbart är att antalet skjutna skott inte kan öka obegränsat eftersom antalet begränsas av de 
skjuttider vi har att förhålla oss till. Rent praktiskt kan inte hur många skott som helst avlossas inom 
en viss tid då det, som tidigare påtalats, endast är en skytt åt gången som kan skjuta på kul- och 
hagelbanorna.

I det nu gällande avtalet från 1983 står:
"Klubben beräknar att 32 000 "...", totalt alltså 64 000 skott per år skall avlossas vid 
skytteanläggningen I framtiden."
Meningen är en beräkning som gjordes 1983 med en uppskattning av hur många skott som skulle 
kunna tänkas avlossas i framtiden utifrån att skjutbanan skulle byggas ut med en pistolhall med 30 
skjutplatser och utifrån de förhållanden som då rådde. Innebörden av detta är att det antal skott som 
då beräknades på inget sätt kan betraktas som en maximal övre gräns som ska begränsa 
verksamheten som idag bedrivs på skjutbanan. Efter detta härtill exempel många skjutbanor tvingats 
lägga ner sina verksamheter av olika anledningar vilket inneburit att de banor som finns kvar har fått 
ett markant ökat tryck. En utveckling som då var mycket svår att förutspå.
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Slutord

Som vi redogjort för ovan har detta prövoår haft stora konsekvenser på många sätt, för 
verksamheten som sådan, för enskilda medlemmar, för regionens jaktlag och inte minst ekonomiskt.
Vi vill därför hänvisa till Miljöbalken 24 kap 9§ där det står "Tillståndsmyndigheten får inte med stöd 
av 5 eller 8 § meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre 
kan bedrivas eller att den avsevärt färsvåras. Lag (2018:1407)."

De tider vi föreslagit ger oss förhoppningsvis en möjlighet att bedriva en verksamhet på en nivå som 
innebär att våra medlemmar, jägarexamenseleverna och regionens jaktlag får utrymme till en 
godtagbar träningsnivå som inte känns meningslös och som i bästa fall kan ge goda resultat på 
tävlingar och en skjutskicklighet som inte innebär onödiga skadskjutningar i skogen.

Vårt förslag rörande antalet skott anser vi vara mycket rimligt. Vi har pratat med ett antal skjutbanor 
både i vårt närområde samt i Stockholm och kan konstatera att vårt förslag är paritet med deras 
banors tillstånd.

Falköping 2021-12-01 / a /

Gustav Eckerlid, ordf 
Falköpings sportskytteklubb

Falköpings sportskytteklubb 
c/o Daniel Tiverman 
Blåklintsgatan 36 
52141 Falköping

E-post: daniel.b.tiverman@gmail.com
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SAMMANTATTNING
WSP Akustik har på uppdrag av Falköpings Sportskytteklubb gjort beräkningar av 
bullerspridningen från skjutverksamhet vid befintliga skjutbanor. Verksamheten vid skjutbanorna är 
skjutning med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm).

Föreningen har fått ett föreläggande öm att utföra en kompletterande skottbullerutredning med 
förslag om bullerdämpande åtgärder.

Uppgiften är att optimering bullerskyddsvallar för att innehålla beräknad ljudnivå 65 dBA,l vid 
närmaste bostäder 700 m öster om skjutbanorna.

Resultaten visar att de med de föreslagna åtgärderna är det möjligt att i de beskrivna 
beräkningspositionerna öster om skjutbanorna att inga värden erhåller över 65 dBA,l för det 
vanligast förekommande vapnen.

Innehåll
1 INLEDNING 4

2 OMFATTNING 4

3 UNDERLAG FALKÖPINGS SKYTTEKLUBBS SKJUTBANOR 4

3.1 UNDERLAG FÖR GENOMFÖRDA BERÄKNINGAR 5

4 BERÄKNINGAR 10
4.1 BERÄKNINGSäLTERNATIV 11

5 REDOVISNING BULLERUTBREDNING PÄ KARTOR 18

5.1 KOMMENTARER 19

6 ALLMÄNT OM BULLER 20

7 RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR FINKALIBRIGA VAPEN 21
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1 INLEDNING
WSP Akustik har på uppdrag av Falköpings Sportskytteklubb gjort beräkningar av 
bullerspridningen från skjutverksamhet vid befintliga skjutbanor. Verksamheten vid skjutbanorna är 
skjutning med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm).

Föreningen har fått ett föreläggande om att utföra en kompletterande skottbullerutredning med 
förslag om bullerdämpande åtgärder

Uppgiften är att optimering bullerskyddsvallar för att innehålla beräknad ljudnivå 65 dBA,l vid 
närmaste bostäder 700 m öster om skjutbanorna.

Vallar som kan minska ljudnivån för viltmålsbana 80 m och inskjutningsbana kan bli omfattande.
Alternativt kan förlängda skjuthallar göra nytta då den mest utsatt fastigheten inte befinner direkt i 
skjutriktningen.

2 OMFATTNING
Ljudnivåberäkningarna har omfattat beräkning av 7 olika banor. Verksamheten omfattar pistolskytte 
med bland annat pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum och jaktgevärsskytte. De 
vapen och ammunition som används och som är dimensionerande när det gäller skottbullret är 
enligt tabell 1 i NV meddelande 7/1984 och framgår nedan.

Skyttet sker i huvudsak från fasta skjutplatser med fasta skjutavstånd. Ljudnivåberäkningarna skall 
normalt göras för den grövsta kalibern med den högsta ljudnivån som skjuts på de olika 
skjutplatserna men i vissa fall skall beräkningar även genomföras för klenare kalibrar om misstanke 
finns att gällande riktvärde för buller NFS 2005:15 kan överskridas.

Beräkningarna för finkalibriga vapen har genomförts i enlighet med en beräkningsmodell som 
utvecklats i ett gemensamt nordiskt projekt med Fortifikationsverket som svensk representant. Till 
denna modell finns en källdatabas som bland annat är underlag till Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell (Natur-vårdsverket meddelande 7/1984, Buller från finkalibriga vapen,
Beräknings-modell). Beräkningsmodellen följer även i grunden en modell beskriven i Nordtest 
Metod NT ACOU 099" Shooting Ranges, Prediction of Noise” med undantag av beräkning för 
projektilsljudet. Denna metod är i enighet med Naturvårdsverkets beräkningsmodell.
Ljudnivåberäkningarna skall uppfylla kraven enligt NV publikation ”Buller från finkalibriga vapen - 
Beräkningsmodell” (NV meddelande 7/84). Naturvårdsverkets beräkningsmodell är en förenkling av 
ovanstående modell för att möjliggöra handberäkning av skottbuller.

Beräkningarna har genomförts för ett område av 10*10 km med ett rutnät på 50*50 m. För 
beskrivning av terrängens inverkan på ljudutbredningen har digitalt terrängunderlag använts.

Beräknade ljudnivåer avser frifältsvärden under medvindsförhållanden i alla riktningar eller därmed 
jämförbara meteorologiska förhållanden. Med medvind menas då en vindriktning från skjutplats till 
mottagaren inom en sektor av ±45°. Vid motvindförhållanden blir därför ljudnivån lägre än det som 
presenteras i bullerkartorna.

3 UNDERLAG FALKÖPINGS SKYTTEKLUBBS 

SKJUTBANOR
Inom området finns flera skjutbanor. Av dessa har 7 olika banor studerats. Skjutbanorna ligger 
öster om Falköping.
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Figur 1 Redovisning läge av skjutbanoma.

3.1 UNDERLAG FÖR GENOMFÖRDA BERÄKNINGAR

Skytteanläggningen som studerats avser följande banor;

• 1 pistolbana 25 m huvudskjutriktning 98 grader med skjuthall

• 1 skeetbana med huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader

• 1 nordisk trapbana huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader

• 1 viltmålsbana 50 m huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall

• 1 viltmålsbana 80 m huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall

• 1 inskjutningsbana 80 m huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall

De vapen och ammunition som har ingått i beräkningarna och som är dimensionerande när det 
gäller skottbullret skall utgå ifrån tabell 1 i NV meddelande 7/1984;

• Hagelgevär kaliber 12 med 24 gram stålhagelpatroner

• Jaktgevär 30-06 och gevär .22 LR

• Pistol .22 long, pistol 9 mm och grovpistol kaliber .357,

10316506* Falköpings SSK - skottbuller | 5
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Figur 2 Beskrivning av skjutriktningar för Falköpings SSK

Utifrån kartor och underlag från skytteklubben samt erhållna bilder har en sammanställning gjorts 
för respektive skjutbana med beskrivning av vapen, skjutriktningar och bedömning av bullerskydd 
vid skjutplatserna. Flygbilder från Eniro och hitta.se samt underlag från skytteklubben har använts 
för bedömning av läge av skjutplatser och skjutriktningar.

Kulfångsvallarna för pistolbanan, viltmålsbanorna och inskjutningsbanan har uppskattats till 5 m 
höjd och lägen utifrån flygbilder.

Avseende skjuthallar finns fyra alternativ som det finns dokumenterade data på och vilka avses att 
väljas utifrån de som stämmer bäst med hur hallarna ser ut idag.

De olika alternativen är öppen skjuthall, skjuthall med öppningsbara frambyggda dörrar {Figur 3) 
och Dalgas 3 respektive 5 m från Nordtest metod NT ACOU 099 (Figur 6).
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Figur 3 Skjuthall vid pistolbana 25 m med framåtbyggda skärmväggar
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Figur 4 Skjuthall vid viltmålsbana 80 m med sidoväggar. Denna skjuthall har bedömts att 
uppfylla dimensionerna för skjuthall av typ "Dalgas 3 m", se Figur 6.
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Figur 5 Skjuthall vid viltmålsbana 80 m med sidoväggar. Denna skjuthall har bedömts att 
uppfylla dimensionerna för skjuthall av typ ”Dalgas 3 m” alternativt "Dalgas 5 m”, se 
Figur 6.
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B2. SHOOTING HALLS AND FIRING SHEDS. Al^
The correction due to attanuation of a standard firing shod FirtngSh»d y^^CiA
with extansions of 3 m atxJ 5 m has baan invastigated at y'^ y^^ y^'
Dalgas Shooling Centra. The firing shed is made of 22 mm I \^y<i y'  ̂y('^
plywood with sound absorting material on tha wails and the \y^
ceiling. The roof is typically made of corrugated sheets of I
asbestcs cement, The sidea and the roof of the oxtension of '---------^ ^ wS^trtsnaon and
ihe firing shed ata made of 22 mm plywood with absorbing aaparMunioraacn
material: alternatively the roof can be made of corrugated _____ riiootine poaaon
sheets of asbestos cement. The abaorbing material has an --------
absorption coelfidant of approx. 0.65 in the frequency range --------
from 500 Hz to 2000 Hz. The distance betwoen separations
is 1.2 m. _____

Figum B2. SÅrefcbes of the firng sheof main ofmensloos 
^pear in Table B4.

TabloB4. Marn dimensions of the firing sheri, Miere maasumd coiwctions appearin TableBS andB6. Langth <S0’dascribee 
the length of the side i«ail!s (orinteriane wals) in front of the firing stand. Roof <90^ signifies trhether the mof continues in front 
of the firing stand. Height is the height of the shed above the loor, in most cases the firing stand a eievtted 0.5 m above the 
floor. The shed has absorbing material on waiis and ceiling The firing shed is Ikistrated in Figum B2.

Length <90* Roof<M* Height Distance to wall Duct width
______________________________ m m m
Dalgas 5 m 5 yös 2i4 Ö6 12
Dalgas 3 m_______ _______3______ ______yes_____ ______2A____________ 06_________ 1J__

Figur 6 Beskrivning av hallar typ Dalgas 3 och 5 m från NT ACOU 099 App 62 (inget krav att 
använda asbests cement, det går att använda andra material).

4 BERÄKNINGAR
För beräkningarna har Naturvårdsverkets publikation "Buller från finkalibriga vapen - 
beräkningsmodell" (SNV meddelande 7/1984) använts. För beräkningarna har uppgifter på de olika 
vapentypernas akustiska emission erhållits från Naturvårdsverkets databas för skottbuller. Den 
akustiska emissionen avser ljudnivå i oktavband (16-8kHZ) på ett avstånd av 10m med tidsvägning 
Impuls (35ms).

Som indata till beräkningen har vi använt en höjddatabas samt underlag i form av höjdkurvor från 
befintliga kartmaterial. Terrängbeskrivningen har kompletterats med befintliga vallar/plank som 
bedömts utifrån foton. Beräkningen tar därför hänsyn till terrängformationen i området.
Beräkningen görs generellt för alternativ med medvind i alla riktningar från skjutplatserna. Generellt 
utgår beräkningen från hård markyta (reflekterande) vid utbredning över vatten. Övrig markyta 
betraktas som mjuk (ej fullständig reflekterande) i beräkning.

Skogsvegetation har i praktiken en dämpande effekt på ljudutbredningen. Dessa beräkningar har 
beräkningarna utförts utan hänsyn till förekomst vegetationsdämpning då bedömningen är att det i 
huvudsak är öppen terräng i området.

10316506 * Falköpings SSK - skottbuller | 10
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Beräkningar har genomförts för skjutning på de olika skjutbanorna. Vid beräkningarna har ljudnivån 
från flera skjutpositioner beräknats. Ljudnivån från dessa har dock inte adderats, i stället 
presenteras det största bidraget från respektive vapen/skjutbana. Detta är gjort för att ta hänsyn till 
skjutning från olika skjutplatser. Smällen från finkalibriga vapen har extremt kort förlopp och även 
om flera skyttar övar samtidigt är sannolikheten att två vapen avfyras exakt samtidigt så deras 
ljudtryck adderas försumbar. Beräkningen har därför utgått ifrån att man inte erhåller en höjning av 
den maximala ljudnivån på grund av att flera skjutplatser används samtidigt. Erfarenhet från 
mätningar har visat att man normalt ej får någon förhöjning av den maximala ljudnivån när flera 
skyttar samtidigt skjuter enkelskott. Detta förutsätter att man inte skjuter automateld på dessa 
skjutbanor.

4.1 BERÄKNINGSALTERNATIV

Pistol skiutbanan
Skjutning från skjuthall med framåtbyggda skärmväggar samt 
med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Skjutriktning 98 grader
Beräkningar har utförts för pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum

Kombinerad Skeet/Trao 
Huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader 
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel

Trao
Huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader 
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel

Viltmål 50 m
Huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Gevär .22 LR

Viltmål 80 m
Huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Jaktgevär kaliber 30-06

Inskiutninasbana
Huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Jaktgevär kaliber 30-06

Beräkningar har genomfört för två fastigheter/platser, se Tabell 1 - Tabell 4, Figur 7 nedan.
Platserna har valts utifrån Lantmäteriets terrängkarta och bedömts vara de närmaste i 
omgivningen.

För dessa två beräkningspunkter har olika åtgärds förslag beräknats utifrån att nivån inte ska 
överstiga 65 dBA,l. Atgärdsförslagen framgår av Tabell 1 - Tabell 4 där också beräknade ljudnivåer 
redovisas. Beräknade ljudnivåer har avrundats till ”hela” dB.
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Figur 7 Beräkningspunkter och skjutriktningar.
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Tabell 1 Beräkningar av ljudnivå i dBA,l för olika åtgärdssteg för pistolbanan och vapen. Spännet 
i resultat beror på skjutplats vänster respektive höger. Läge av förlängd kul fångsvall 
framgår av Figur 8.

Vapen/beräkningspunkt Befintlig Befintlig Befintlig Befintlig
kulfångsvall kulfångsvall kulfångsvall höjd kulfångsvall höjd
höjd 5 m, höjd till 6 m, till 6 m, till 8,5 m,
längd 46 m längd 46 m förlängd till 77 m förlängd till 77 m

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10 66-68 dB A, I 64 - 66 dB A,! 63 - 64 dB A, I 60-61 dBA,l
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10 65-67 dB A,! 63-65 dB A, I 66-63 dB A, I 59 - 60 dB A, I
skjuthall Dalglas 3 m

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10 64-65 dBAJ 61 - 63 dBA.I 60-61 dBA.I 57-58 dB A,!
skjuthall Dalglas 5 m

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6 66-77dBA,l 63-77 dB A, I 63-64 dBA.I 59 - 60 dBA.I
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6 61 - 73 dBA.I 59- 73 dBA.I 58-59 dBA.I 54 - 56 dBA.I
skjuthall Dalglas 3 m

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6 61-72 dBA.I 58- 72 dBA.I 58-59 dBA.I 54-55 dBA.I
skjuthall Dalglas 5 m

Grovpistol. 357/Snösbäck 1:10 71-72 dBA. I 68-69 dBA. I 68 dBA. I 65 dBA. I
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar

Grovpistol.357/Snösbäck 1:10 70 - 71 dBA.I 67 - 70 dBA.I 67 - 68 dBA.I 64 dBA.I
skjuthall Dalglas 3 m

Grovpistol .357/Snösbäck 1:10 67-69 dBA.I 65-67 dBA.I 64 - 65 dBA.I 61 - 62 dBA.I
skjuthall Dalglas 5 m

Grovpistol .357/Snösbäck 1:6 70 - 79 dBA.I 71-79 dBA.I 67-68 dBA.I 64-65 dBA.I
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar

Grovpistol.357/Snösbäck 1:6 65 - 75 dBA.I 63 - 75 dBA.I 62 - 64 dBA.I 59 - 60 dBA.I
skjuthall Dalglas 3 m

Grovpistol .357/Snösbäck 1:6 65-74 dBA.I 63- 74 dBA.I 62 - 63 dBA.I 59 - 60 dBA.I
skjuthall Dalglas 5 m
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Page 19 of 62



Tabell 2 Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgårdssteg för viltmålsbanan 80 m. Spännet i 
resultat beror på skjutriktningar. Läge av kulfångsvall framgår av Figur 8.

Vapen/beräkningspunkt Befintlig kulfångsvall höjd Befintlig kulfångsvall höjd
5 m och längd 74 m 5 m och längd 74 m samt

sidoplank höjd 3,6 m, 
längd 30 m

Jaktgevär kaliber 30-06 65 - 68 dBA, I 52-58 dBA, I
Skjuthall typ Dalgas 3 m 
Snösbäck 1:10

Jaktgevär kaliber 30-06 57-62 dB A, I 47-53dBA,l
Skjuthall typ Dalgas 5 m 
Snösbäck 1:10

Jaktgevär kaliber 30-06 72 dBA, I 64 dBA, I
Skjuthall typ Dalgas 3 m 
Snösbäck 1:6

Jaktgevär kaliber 30-06 64 - 71 dBAJ 58 - 64 dBA,!
Skjuthall typ Dalgas 5 m 
Snösbäck 1:6

10316506 - Falköpings SSK - skottbuller | 14
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Tabell 3 Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgärdssteg för inskjutningsbanan 80 m.

Vapen/beräkningspunkt Befintlig kulfångsvall höjd
5 m,
längd 74 m

Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 3 m 64 dBA, I
Snösbäck 1:10

Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 5 m 57 dBA, I
Snösbäck 1:10

Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthail typ Dalgas 3 m 72 dBA,l 
Snösbäck 1:6

Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 5 m 64 dBA, I
Snösbäck 1:6
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Figur 8 Beskrivning av befintliga kulfång och förslag på vallar och plank.
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Tabell 4 Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgärdssteg för skeet och trapbanoma. Spännet
i resultat beror på skjutriktningar.

VapenAieråkningspunkt Befintlig Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Hagelgevär kaliber 12 24 gr 61- 74 61-74 50-71 53-65 51-65
SkeetArap dBA,l dBA,l dBA,l dBA.I dBA.I
Snösbäck 1:10

Hagelgevär kaliber 12 24 gr 63 - 72 63 - 69 50 - 59 50 - 59 50 - 59
Trap dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I
Snösbäck 1:10

Hagelgevär kaliber 12 24 gr 63 - 75 63 - 75 50 - 64 51-69 50 - 65
SkeetArap dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I
Snösbäck 1:6

Hagelgevär kaliber 12 24 gr 70 - 75 70 - 75 58 - 64 56 - 64 58-64
Trap dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I
Snösbäck 1:6
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Figur 9 Beskrivning av förslag på vallar vid skeet och trap banorna, alt 1 och alt 2.

10316506* Falköpings SSK - skottbuller | 17

Page 23 of 62



^ ; I ^ I• \ • 1
A. 'X \ »m ^ \ tm
% • 'V \ % • \

/ / ~^ /• m / / ^ /• m
^ • // J * ■ ■ -. • ,/ j

/O" /lm

' / \ r - / \"^ / \ 7 m / \ 7 m

(•m \ ! im

'■■ ' / ■ ' \ / /

\ ' \ / y%m
/ Y •!« I /\ fm

! fiitri-sr.r"'**-* /
‘___1“ =:______ r ■:______ r. o___.. >______ « .______ « -«ii,_rt«..t«p.A«.
Figur 10 Beskrivning av förslag på valiar vid skeet och trap banorna, alt 3 och alt 4.

5 REDOVISNING BULLERUTBREDNING PÅ 

KARTOR
I bilaga 1 redovisas valda delar av resultat av beräkningarna. Resultatet av beräkningsresultaten 
redovisas med i nivålinjer och färgfält i för 55, 60, 65, 70, 75 och 80 dBA,l.

Bilaga 1. sid 1-3 
Pistol skjutbanan
Skjutning från skjuthall med framåtbyggda skärmväggar 
Skjutriktning 98 grader
Befintlig kulfångsvall höjd till 8,5 m, förlängd till 77 m 
Pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum

Bilaga 1. sid 4 
Kombinerad Skeet/Trap 
Huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader 
Atgärdssteg alternativ 4 för skeet och trapbanorna 
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel

Bilaga 1. sid 5 
Trap
Huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader 
Atgärdssteg alternativ 4 för skeet och trapbanorna 
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel
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Bilaga 1. sid 6 
Viltmål 50 m
Huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Gevär .22 LR

Bilaga 1. sid 7-8 
Viltmål 80 m
Huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall Dalglas 3 m respektive 5 m 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m och längd 74 m samt 
sidoplank höjd 3,6 m, längd 30 m 
Jaktgevär kaliber 30-06

Bilaga 1. sid 9-10 
Inskjutningsbana
Huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall Dalglas 3 m respektive 5 m 
Jaktgevär kaliber 30-06

5.1 KOMMENTARER
Resultaten visar att de med de föreslagna åtgärderna är det möjligt att i de beskrivna 
beräkningspositionerna öster om skjutbanorna att inga värden erhåller över 65 dBA,l för det 
vanligast förekommande vapnen.

Höjden av kulfångsvallarna för pistolbanan, viltmålsbanan 50 m och 
viltmålsbana/inskjutningsbanan 80 m har som nämnts bedömts utifrån foton.

Kulfångsvallen vid pistolbanan behöver både höjas och förlängas för nå målet att beräknade 
värden ej överskrider 65 dBA,l vid de närmaste bostäderna i öster.

Kulfångsvallen på viltmålsbanan 50 m har effekt mot de närmaste bostäderna i öster och bör därför 
ha en höjd av ca 5 m.

Kulfångsvallen på viltmålsbana/inskjutningsbanan 80 m har ingen effekt mot de närmaste 
bostäderna i öster och bör därför inte åtgärdas. Däremot föreslås ett sidoplank till vänster på 
viltmålsbanan.

Skjuthallen på viltmålsbanan är det tillräckligt om den är likartad i utformning som exemplet Dalgas 
3 m för att nå beräknade resultat. Skjuthallen på inskjutningsbanan bör ha likartad i utformning som 
exemplet Dalgas 5 m för att nå beräknade resultat.
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6 ALLMÄNT OM BULLER
För bedömning av bullerstörningar kan olika bullermått användas. Vanligtvis används ekvivalent 
eller maximal ljudnivå eller en kömbination av båda. För vägtrafikbuller tillämpas exempelvis 
vanligen dygnsekvivalent ljudnivå för utomhusnivån. Exempel på ekvivalentnivåns variation 
redovisas i Figur 11 och avser förhållanden längs en hårt trafikerad genomfartsgata.

Ekvivalent ljudnivå, dBA
(10-minuters perioder)

75 1--------------------------------------------------------- ------------------ ]

VlAfc i D, I a Dag (07-18)
65 I 1 •j/ l^Kvail (18-22)

■■ Natt (22-07)

55 -— • - ^ Mot fasad

^ ® J ____ ___—  FMlIghft: Exsmpel

3® T ^ 23-2tokt

25 EE- T 77—^^

15 -I—77—7-t—t——I—t—-—^—r—,—,—,—,—,—77—77—77—, ', li|l
18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 08.00 08.00 10.00 12.00 14.00 18J» Klockstag

Figur 11 Exempel på ekvivalentnivåns variation under ett dygn

Den ekvivalenta ljudnivån beskriver emellertid ej tillfälliga toppar i ljudnivån, exempelvis från 
passerande fordon eller ljudet från skottbuller. Redovisning av maximala ljudnivåer har betydelse 
för bedömning av risk för exempelvis väckning. I Figur 12 redovisas den maximala ljudnivån för 
vägtrafik enligt exemplet ovan samt antalet tillfällen som den maximala ljudnivån överskrider 70 
dBA under varje tiominutersperiod.

Maximal ljudnivå, d6A,F
(under varje bo-minutefspenod)

T r 100 Anta/tlo minular

M - ------- -------------------- 00■

00 ------- T 80

|d]Antal>70dBA|

18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 08.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Klockslag

Figur 12 Exempel på maximalnivåns variation under ett dygn

Varje maximal ljudnivå orsakas då av ett passerande fordon på genomfartsgatan. På liknande sätt 
beskrivs den maximala ljudnivån från skottbuller. Detta betyder att skillnaden mellan den maximala 
ljudnivån och ekvivalenta ljudnivån ofta är stor. I vårt exempel är skillnaden 25-30 dBA-enheter 
mellan högsta maximala ljudnivå och dygnsekvivalent ljudnivå. Det är därför viktigt att man inte 
förväxlar olika bullermått för samma verksamhet.
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I Sverige används endast maximal ljudnivå för att beskriva skottbuller.

Den maximala ljudnivån är ett medelvärde (rms-värde) under en viss tidsperiod. Storleken på 
medelvärdet beror därför av under hur lång tid som medelvärdet bildas. Ett medelvärde under kort 
tid får därför ett högre siffervärde än om medelvärdet tas under en längre tidsperiod för samma 
bullerhändelse. För skottbuller har man fastställt att den maximala ljudnivån skall 
medelvärdesbildas under 35 ms, vilket motsvarar inställning Impuls på en ljudnivåmätare. Därför 
anges ett tillägg efter dBA, exempelvis betyder 65 dBA,l att den maximala ljudnivån är 65 dBA med 
ljudnivåmätaren inställd på Impuls.

7 RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR FINKALIBRIGA 

VAPEN
För skjutning med finkalibrig ammunition tillämpas riktvärden angivna i naturvårdsverkets allmänna 
råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15. Råden är avsedda att ge vägledning om 
skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor 
inrättade för skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm). Riktvärden är angivna som 
maximala ljudnivåer i dBAfrifältsvärde (tidsvägning Impuls) (dBAI):
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Tabell 5 Sammanställning riktvärden angivna i naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
skjutbanor, NFS 2005:15.

Helgfri måndag- Lördag, sönckg och Natt
Område fredag___________ helgdag_____________________________________

Dag och kväll kl. Dag Kväll Natt mot vardag
07-22 kl. 09-19 kl. 19-22 kl. 22-07 samt
dBAl dBAI dBAI mot lör-, sön- och

helgdag kl. 22-09 dBAI

Bostäder fÖr 
permanent boende och 
fritidshus
Nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av 65-70 65-70 60-65 55-60
bana
Banor byggda före 1982

t 65-75 65-75 60-70 55-65väsentligt fbrandrat
verksamheten
Banor byggda före 1982
med obetydlig 65-80 65-80 60-75 55-65
störningspåverkan
Vårdlokaler
Nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av 60-65 60-65 55-60 55-60
bana
Banor byggda före 1982

, 60-70 60-70 55-65 55-65väsentligt förändrat
verksamheten
Banor byggda före 1982
med obetydlig 60-75 60-75 55-70 55-65
stömi ngspåverkan

Undervisningslokaler 
och friluftsområden')
Nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av 60-65 60-65 60-65
bana
Banor byggda före 1982 
som (toftCT inte 
väsentligt förändrat 
verksamheten 
Banor byggda före 1982
med obetydlig 60-75 60-75 60-75
störningspåverkan________________________________________________________-___________
1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som 
nyttjas mer ffekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå 
utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som till 
exempel större trafikleder, motorsportbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.
2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma.

Värdena bör gälla i varje punkt utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna respektive inom 
friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (ej påverkade av reflexer).

I de allmänna råden finns tillämpningsanvisningar till riktvärdena vid nyanläggning eller väsentlig 
ombyggnad av bana, för banor byggda före 1982, för banor för hagelskytte, för tävlingar samt 
allmänt om skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
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VI ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. VI verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 
medarbetare, wsp.com

WSP Sverige AB

121 88 StockholnvGloben
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSIl
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LASTMVTiltnlKomféatgkotltii^FalkCpltHUFanapIng pl»tol bana LR.mxa _________ P°**™ 202W-01

^ \ j ^/ii' /^« f^/i^

ISV^N I ^ivf*^*^**^-^* l\ii ,'^

/* » . t«a i*a.*f«»r-^ I / I| 1 -■ '\ ) / / / / ^ -

/I 1\ N // y '^\/ / fMJKO^mQS^unH^i^nF y^^7\ y^ /] \ ''\^***'—___

&^Z'l%y/ A4, *./■' " “>16“‘*’</ \(\ ™

i ^1// // /^ // fAuto^tii^c / I j V'/ 1 /\ ' y
f ^ '^ // { OUWÄTOffP / \ j // 1/ \ \ j

O/'//v*fv / ^ J!'

^^0______ 250____

Pistolbana 25 m ^ berakningspositioner—SOdBAI Biöver SOdBAI
pistol kaliber .22 LR —► skjutriktning —75dBAI™75-80dBAI
skjuthall —70dBAI ■■ 70-75dBAI

— 65dBAI 65-70dBAI

USD WSP AkustikI uppdrag 10316507
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^ L^\37^\Teknikomfäde\Skottbi^r\Falk0ping\Falt^lng pistol bana 25^mjlmm.mxd ___________

^ * \\ /lJ-'"'*^*^*'''**'/ J i^'-'- J “’*** / ff

S^' ir^iJv z^“>* ’ V/l\ A'™
,^/y-t>'-^^ ■ (^^|W7 X y / '\] \

^ 0 250 500 ____  1 Öw'^ y /^~^[ ^ /^U ^^^7^'~~~~~~-~~|^^

FsIkÖpingS SSK 0 berakningspositioner—SOdBAlMöverSOdSAl

Pistolbana 25 m —►Skjutriktning — 75dBAI«l75-80dBAI
pistol kaliber 9 mm IS^l""« 7nJ^l
skjuthall --------------------------------- 1---------------------------

WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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^ L^7^\TeKnlkomrédeVSkottbi^r\Falk0plng\Falk0plng pistol bana 25ni^7.mxd ___________ Datum^2021^-^

^ * V--^'^nZ^V *^'■'*""*7^ * U3V«M
' ^*^*'^^^^********'^. , ^

Snösl^id|^|^—

^ 0 250 MO ~

FsIkÖpinQS SSK • beräkningspositloner*—‘SOdBAlHöverSOdBAI

PistolbsnS 25 m —►Skjutriktning —75dBAIM 75-80dBAI
grovpistol kaliber .357 70dBAi*70-75dBAi
skjuthall _____________________ I______________

WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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^ 0 250 500 1 000 j /''^ \ /\ i^^'

— Meter» ( /^ ( \ / '^ „. l-------T;—!^-

Falköpings SSK ^ berakningspositioner—SOdBAI ■ över 80dBAI

Trap O sk©6t bana —►Skjutriktning ““75dBAI Bi 75-80dBAI
Hagelgevär kaliber 12 —70dBAi««7o-75dBAi

— 65dBAI 65-70dBAI

WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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L:\37^\T«Knlkomréde^Skottfai^rtFalköplng\Falk0plng trap bana.rnxd^^______________________ Datum^^2^-^

/ / y / y- \ i / /

^ \ fiJ^'''''*''^"''^'''] / t"J “'*’'* f'^}

^ 0 ^ 250 500

FsIkÖpinpS SSK • berakningspositioner—SOdBAlMöverSOdBAI
Trap bana —►Skjutriktnlng ----75dBAi™75-80dBAI
Hagelgevär kaliber 12 —70dBAi m 7o-75dBAi

—65dBAI 65-70dBAI

WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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L^7^Teknikomfide\Skottbi^iAFall^ping\Fa^plng viltmils bana^SOn^i^cl_______^^ Datufn^2^1^^

^~^^**^^**/ z' [ l
^ * \\ y' " t''" J ‘^'>^* j

"7*''>^^^Vv //'^i/ tMKtroi^i ^""''S. / 1^ \ t 7’J 1 y\ \ /

^-W//£ri / * //n \ ' //' y/J''
J/^ i » i ^'^''* '***v n-y \ ) ''■'- y^/

^ 0 250 500 1 000 / ^ \ /\ Z™™iiB,___

......... ...."=-^—//9 ( \/u '»'>^—rr~[-^-
FdlkÖpinQS SSK ^ berakningspositioner—SOdBAI^BöverSOdBAI
Viltmslsbsns 50 m —♦Skjutriktning ““75dBAI^B75-80dBAI
gevär kaliber .22 LR —70dBAi»« 70-75dBAi

— 65dBAI 65-70dBAI

WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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L:^7^\T>knlkomréde\Skottoull»rtFalk6plng\Falk0plng Ålgbana dalplas ^xd________ ___________ Datum 2021-04-01

^ 0 250 500

FsIkÖpingS SSK 0 berakningspositioner^—SOdBAlMöverSOdBAI

Viltsmålsbana 80 m —►skjutriktning ----75dBAI*75-80dBAI
Gevär kaliber 30-06 —70dBAi h 70-75dBAi
Skjuthall 3m _________________ —esdBAi 65-70dSAi

USD WSP AkustikI uppdrag 10316507
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k

L^7^T(^nikomride^SKoUbu|l^rt^a^plng\Fa^plng Älgbana dalplas5^m^ ^ ^

^ 0 250 500 _______  1 0^*'^' \

Falköpmgs SSK beraknlngspositioner—80dBAI ™över80dBAI

Viltsmålsbana 80 m —►Skjutriktning —75dBAi™75-80dBAI
Gevär kaliber 30-06 —70dBAi« 70-75dBAi
oi • *1. II -----65dBAI 65-70dBAISkjuthall 5m __________________ _____________

WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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é

L^7^Teknlkomride\Skottbi^r\Falk6plng\Falk0plng Inskjutnlngsb^na^lglas 3.mxd ___________

^^^^>‘**^^**********'^***^^11 -(-f ^ ^ '

i\ ij y

B

// '/ R*LK0«M*fc(«*l#S^O^^^ fl \ ----

^ 0 250 500 1 0<^'''

Falköpings SSK ^ berakningspositioner—SOdBAI■■ överSOdBAI

Inskjutningsbana 80 m —►Skjutnktning ---- ySdBAI ■ 75-80dBAI
Gevär kaliber 30-06 —yodBAi h 7o-75dBAi
Skjuthall 3m _________________ -esdBAi 65-70dBAi

WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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*

L^7^Teknlkomréde\Skottt»^AFalköping\Fal|^pln9 inskjutningsbana^lglas S.mxd ___________ ^^tum^2021-^-^

B

// •/ //nL! MUwAlGMUKvlBréw \ jC'~T\ y I\ v a  

jJ 1 \

^ 0 250 500

FslkÖpingS SSK ^ berakningspositioner—SOdSAlBlöverSOdBAI
Inskjutningsbana 80 m —►skjutriktning ----ySdBAI^TS-SOdBAI
Gevär kaliber 30-06 70dBAi *170-750bai
Skjuthall 5m _________________ —ssobai 65-70dBAi

WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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Bilaga U2a

Inbjudan till Allsvenskan i lerduvor 2021.
Aktuella grenar i år är, som föregående år, Nordisk Trap, Olympisk Skeet och Nationell Skeet. 
Allsvenskan skjuts som en hemmabanetävling på egen bana. En klubb kan anmäla flera lag i 
samma lerduvegren. Varje deltagande lag skall föranmäla 3-5 skyttar *(se förklaring längst ned) 
att skjuta i sitt lag. De tre bästa individuella resultaten i laget per omgång räknas till lagresultatet.
Varje skytt skall i varje omgång skjuta 2 serier om 25 duvor d.v.s. totalt 50 duvor.
Svenska Skyttesportförbundets regler gäller för respektive lerduvegren.
Alla deltagare i allsvenskan skall ha Tävlingslicens som inbegriper ett skyttekort för ierduva.
OBS! Nu kan ni göra provet för skyttekortet digitalt på förbundets hemsida. Läs mer här: 
https://www.skvttesport.se/Utbildning/Skvttekort/
Vi kommer att skjuta i divisioner omfattande åtta lag, d.v.s. 7 omgångar. Planera skjutningarna så, 
att ni hinner redovisa resultaten senast enligt följande datum:
Omg. 1:12 maj 
Omg. 2: 26 maj 
Omg. 3: 9 juni 
Omg. 4: 23 juni
Omg. 5:21 juli *Obs! Längre period under den allmänna semesterperioden.
Omg. 6: 4 augusti 
Omg. 7: 18 augusti
Är det något lag, som inte har redovisat sitt resultat i tid enligt ovan, så döms det laget som 
förlorare. Resultat skickas med e-post till allsvenskan-lerduva@telia,com
Anmälan via E-post till allsvenskan-lerduva@telia.com. Anmälan ska ange i vilken gren 
deltagande lag ska skjuta samt klubbnamn och adress till lagansvarig med e-postadress och 
telefonnummer för respektive lag. Anmälan skall också innehålla namnuppgift och licensnummer 
på deltagarna i resp. lag. Lagen kommer att delas in i divisioner i första hand baserat på flolårets 
resultat. Nya lag, som anmäler sig placeras i lägre division, för att nästa år placeras efter resultat. 
Redovisningsblanketter kommer att skickas till lagledama via E-post.
Resultaten kommer att skickas ut till resp. lagledare samt läggas ut löpande på hemsidan under 
rubriken Allsvenskan 2021 under sektionens tävlingsverksamhet.
Priser i form av plaketter, lerduvepins och diplom kommer att delas ut till de tre första lagen i 
respektive division.
De främsta individuella resultaten i varje omgång kommer att redovisas.
Startavgiften är 500 kr per lag och ska sättas in på konto nr 5177 01 300 63 i SE-banken med 
angivande av klubbnamn i meddelande till mottagaren för att undertecknad skall kunna 
identifiera inbetalaren.
Sista anmälningsdag är 2021-04-24 och efter detta datum tas inga anmälningar emot.
*Att det nu blir möjligt att nominera upp till fem i laget, innebär inte att man måste ha fem i laget, 
det går även att nominera 4 eller minimum tre till sitt lag. Förklaringen till denna form av 
flexibilitet är i huvudsak två skäl:

1. Om någon skytt råkar ha ”en inte så bra dag”, så räknas inte det resultatet med bland de tre 
delresultaten som utgör den omgångens lagresultat.

2. Sedan så har vi det här med sjukdomar, jobb, semestertider osv. Med tillgång till fem i laget 
minimeras chanserna (vilket har hänt tidigare), att ett lag tvingas lämna W/O eller skicka in 
ett lagresultat med en vakans d.v.s. med bara ett eller två delresultat. Det ska med denna 
lösning mycket till, innan man inom laget under en två veckorsperiod inte ska lyckas med 
att få ihop det minimum av de tre skyttar som behövs.

Tävlingsledare: Stig Andersson, Trollhättan, mobil 076-298 0520 
Hjärtligt välkomna med er anmälan 
Lycka till!
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—Bilaga U2b

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
SVENSKA

ISKYTTESPORT
1; FÖSBUNOET

Inbjuder till
Allsvenskan 25 & 50m 2021 Individuellt
Tävlingen sker som serietävling. Du som skytt deltar i den klass du tillhör i respektive gren enligt Tävlings 
PM. Anmälan till IndTA samt resultatredovisning sker till asablomav@amail.com .
Anmälan och startavgift
För att undvika efteranmälningar kommer anmälningen ske enligt följande;
OBS GÄLLER ENDAST INDIVIDUELLA TÄVLINGEN.
1. Anmälan sker via IndTA. Evenemanget heter ”Pistolallsvenskan 25-50m” Detta görs senast 2021-06- 

06 av föreningen utsedd person.
2. Alla deltagare måste inneha skyttesportlicens för att få deltaga i Allsvenskan Individuellt.

Startavgiften 10Okr/skytt och gren betalas samtidigt med anmälan till Svenska Skyttesportförbundets bank
giro 473-4380. Ange ”Allsvenskan Individuellt” och skyttens namn och förening på inbetalningen.

Bestämmelser
1. Föreningens Lagledare rapporterar resultat senast 24:00 på omgångens sista tävlingsdag till 

asablomav@amail.com
2. Du skjuter i den klass som du brukar skjuta i respektive gren. (Enligt Tävlings PM).
3. Samma resultat får redovisas till både Lagtävlingen och Individuella tävlingen.
4. Spara era tavlor/utskrift med tävlingsskotten. Stickkontroller kommer att ske.
5. Alla resultat kommer laddas upp på sektionens hemsida efter omgångens sista skjutdag.
6. Resultat inskickade efter omgångens slut kommer inte godkännas.
7. OBS: Tävlingen får även skjutas på inomhusskjutbana om det krävs för väder och vind.

Priser
Medaljer till de tre bäst placerade resp, klass. __________________________________________________
Klasser____________________________________________Tävlingsschema 2021____________________
Fripistol Klasst, Klass 2, Klass 3,______________________ Omg 1_______2021-06-10—2021-06-29_____
Fripistol Veteraner__________________________________ Omg 2______ 2021-06-30—2021-07-20_____
Fripistol Juniorer____________________________________ Omg 3______ 2021-07-21—2021-08-10_____
Grovpistol Klass 1, Klass 2, Klass 3____________________ Omg 4______ 2021-08-11—2021-08-31______
Grovpistol Veteraner________________________________ Omg 5______ 2021-09-01—2021-09-21______
Snabbpistol Klass 1, Klass 2. Klass 3___________________________________________________________
Snabbpistol Veteraner_______________________________________________________________________
Snabbpistol Juniorer_________________________________________________________________________
Sportpistol Damer Klass 1, Klass2, Klass3_______________________________________________________
Sportpistol Herrar Klass 1, Klass2, Klass3_______________________________________________________
Sportpistol Juniorer__________________________________________________________________________
Sportpistol Veteraner_________________________________________ ______________________________
Standardpistol Damer Klass 1, Klass2, Klass3___________________________________________________
Standardpistol Herrar Klass 1, Klass2, Klass3____________________________________________________
Standardpistol Veteraner_____________________________________________________________________
Standardpistol Juniorer____________________ __________________________________________________
Allsvenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se 
Allsvenska Pistolseriens hemsida Individuellt: www.skvtteonline.se 
Tävlingsledare: Simon Magdeburg, maadeburasimon@Qmail.com 
Tävlingsjury: Pistolsektionens styrelse, maadeburasimon@amail.com 
För pistolsektionen: Simon Magdeburg, Kassör. maadeburasimon@Qmail.com 
Varmt välkomna med er anmälan!

SVENSKA SKYHESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
Postadress: Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM t Besöksadress; Fiskartorpsvägen ISA 

Telefon: 08-699 63 70 ) e-post: office@skyttesport.se | www.skvttesQQrt.se 
Org.nr. 802003-1707
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■ Bilaga U2c

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
SVENSKA

SKYTTESPOW
FÖRBUNDET

Inbjuder till
Allsvenskan 25 & 50m 2021 Lagtävling
Tävlingen sker som för luftallsvenskan med såväl resultatrapportering som
resultatredovisningen via webben. Anmälan av lag sker via webben. Tävlingen är som tidigare, en lagtäv
ling på hemmabana.

Anmälan och startavgift
För att undvika efteranmälningar kommer anmälningen ske enligt följande:
1. Föranmälan sker via e-post till tävlingsledaren senast 2021-05-30.1 meddelandet anges vem som är 

lagledare/ kontaktperson. Endast en lagledare per klubb. Samtliga anmälningar kommer att bekräftas 
via e-post.

2. Anmälan av lag sker på Allsvenska Pistolseriens hemsida, senast 2021-06-06(24:00), anmälan öpp
nar 2021-06-01. Alla deltagare måste inneha skyttesportlicens för att kunna registreras som skytt i la
get.

Startavgiften 200 kr/lag betalas samtidigt med anmälan till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 473- 
4380. Ange ”Krut allsvenska pistolserien” och klubbens namn på inbetalningen.

Bestämmelser
Tävlingsbestämmelser samt instruktion för anmälan och resultatredovisning kommer att läggas upp All
svenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se.
OBS: Tävlingen får även skjutas på inomhusskjutbana om det krävs för väder och vind.

Priser
Medaljer till de tre bäst placerade lagen i resp. division.
Priserna sänds ut efter avslutad tävling.

Lag och klasser___________________________Tävlingsschema 2021_______________
Fripistol 2st skyttar/lag_______________________ Omg 1____ 2021-06-10—2021-06-29
Grovpistol 2st skyttar/lag______________________Omg 2____2021-06-30—2021-07-20
Snabbpistol 2st skyttar/lag_____________________Omg 3____2021-07-21 —2021-08-10
Sportpistol Damer 2st skyttar/lag________________Omg 4 2021-08-11—2021-08-31
Sportpistol Herrar 2st skyttar/lag________________ Omg 5____2021 -09-01 —2021-09-21
Sportpistol Juniorer 2st skyttar/lag_______________________________________________
Sportpistol Veteraner 2st skyttar/lag_____________________ _________________________
Standardpistol Damer 2st skyttar/lag Någon enstaka div/lag kan få andra match-__________
Standardpistol Herrar 2st skyttar/lag datum beroende på antalet lag i divisionen__________

Allsvenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se 
Tävlingsledare: Gunnar Torstenson, qunnar.torstenson@amail.com 
Tävlingsdomare: Gunnar Torstenson, qunnar.torstenson@qmail.com 
Tävlingsjury: Pistolsektionens styrelse, maqdeburqsimon@qmail.com 
För pistolsektionen: Simon Magdeburg, Kassör, maqdeburqsimon@qmail.com 
Varmt välkomna med er anmälan!

SVENSKA SKYHESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
Postadress: Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM 1 Besöksadress: Fiskartorpsvägen ISA 

Telefon: 08-699 63 70 | e-post: office(9)skyttesport.se | www.5kyttesport.se 
Org.nr. 802003-1707
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Bilaga U2d

HEM / NYHETER / NYHETER / VILTMALSSEKTIONEN INBJUDER TILL ALLSVENSKA VILDSVINSSERIEN SOM 2021

Viltmålssektionen Inbjuder till Allsvenska Vildsvinsserien 50m 2021
30 APR 2021 20:52
Viltmälsallsvenskan 50m är efterlängtad och efterfrågad och i slutet av maj sätter den igång! Här bjuds ni In till en givande hemmabane- och träningsaktivitet 
där ni samtidigt ställs mot andra föreningar. Anmäl er senast den 15 maj!

Uppdaterad: 30 APR 2021 20:52 

Program: 30 långsam + 30 snabb.

20 långsam + 15 stående för yngre juniorer (upp till och med 16 år).

Antal deltagare i lag
Tre skyttar per vanligt lag.
Två eller fler skyttar per damlag respektive juniorlag, där de två bästa resultaten räknas.
En dam + en herre i MixTeam-lag

En skytt kan medverka i "ordinarie huvudlag' + damlag, Juniorlag eller mixed team-lag och använda samma resultat från grundomgången. En skytt kan dock inte detta i 
klubbens “A- och B-lag".
Tävlingsprogram

• Omg 1; 23/5-5/6
• Omg 2: 6/6-19/6
• Omg 3: 20/6-3/7
• Omg 4; 4/7-17/7
• Omg 5: 18/7-31/7
• Omg 6: 1/8-14/8

Anmälan
Anmälan ska vara tävlingsledningen tillhanda senast den 15 maj pä mall resultatviltmal@skyttesport.se.

Ange alltid lagnamn, skyttarnas data (namn och tävlingslicens) samt om fler lag från föreningen ska medverka, även t.ex. lag 1 Etc.
Medverkande skyttar ska ha giltig tävlingslicens. (Undantag: tävlande under 15 är vid årets slut).

Ange även kontaktpersonens namn, adress, telefon samt fungerande e-postadress.

Startavgift
400 kronor för vanliga lag, 200 kronor för damlag öch juniödag eller 150: för Individuell tävlan. Under 2021 är MIxTeam gratis.

OBS! Lag som startade och betalade för Allsvenskan 50 meter 2020 skjuter gratis 2021. Helt nya lag som ej sköt allsvenskan 2020 betalar halva priset första året 
Startavgiften betalas till Skyttesportförbundets bankgiro: 834-7718. Notera pä talongen alltid Lagnamn plus Konto 61121.

Resultatrappoitering
Resultat skickas i aktuell resultatmall (fås efter anmälan) omgående efter avslutad skjutomgång In till resultatviltmal@skyttesport.se, dock senast tisdag 20:00 efter 
omgångens slutdatum. Har ni problem/förhinder av något slag rapporteras detta till samma adress före avslutad omgång. INGA andra resultatredovisningslösningar 
godtas.

OBS! Omgångens resultat ut till alla andra lag kan Inte levereras utan att ni rapporterat era resultat. Tävlingsledare ska Inte behöva söka upp resultat, utan det skall ni 
skicka In. Följs detta kommer vl att tillsammans kunna ha en välfungerande Allsvenska 2021.

Resultat
Resultat redovisas fortlöpande på Viltmälssektiönens hemsida på www.skyttesport.se.

Tävlingsledare: Lennart Tuvesson
Jury: Carl-Henrik Gilljam, Louise Samuelsson och Patrik Wilhelmsson.

Genom att anmäla er till Allsvenskan accepterar ni ur ett GDPR-perspektiv att Viltmålssektionen och dess utsedda ansvariga hanterar era personuppgifter, delar 
kontaktuppgifter till andra medverkande lag och använder nödvändiga personuppgifter i vår resultatredovisning.

Välkomna och lycka till!

Skribent: Josefin Warg 
E-post: Adressen Gömd

3 kommentarer •
Skriv en kommentar Q

VI använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera kerrekt Genem att använda våra tjänster 
godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies. (http://ldrottonline.se/OmldrottOnline/OmkakorCookies)

Jag godkänner
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Bilaga U2e

Skara 2021-11-19

Yttrande om skytteverksamhet vid Falköping skjutbana.

Svenska Jägareförbundet gjorde 2019/20 en skrivelse där vi från förbundets sida 
förklarade vår syn på de kraftigt försämrade villkoren som skjutbanan i 
Falköping stod inför.

Nu, ett par år senare kan vi konstatera att beslutet drabbat Jägare och skyttar i 
Falköpings kommun på ett mycket negativt sätt.

I Falköpings kommun genomförs årligen 5-6 Jägarskolekurser, där eleverna får 
en teoretisk och en praktisk utbildning för att sedan kunna ta sin Jägarexamen.
Totalt utbildas ca 70 nya jägare i Falköpings kommun. Eleverna är från 
kommunen och de praktiska momenten genomförs på Falköpings skjutbana i 
syfte att underlätta såväl transport som deltagande av de ofta unga eleverna.
Tyvärr har de kraftigt inskränkta skjuttiderna försvårat elevernas möjlighet att 
boka skjuttider och eleverna har i stället tvingats söka sig till Skövde 
Jaktskyttebana. Skövde Jaktskyttebana i sin tur hade redan sen tidigare en hård 
belastning då de ett normalt år examinerar mellan 150-200 elever i 
Jägarexamen. Skövde har även ett mycket aktivt övningsskytte för banans ca 
600 medlemmar och Jaktvårdskretsens ca 700 medlemmar.
Eleverna från Falköping har också blivit hänvisade till Grästorp som även de har 
en mycket aktiv verksamhet med examinationer vilket gör att det kan vara svårt 
för eleverna att få den tid som behövs på skjutbanan. En elev kan behöva 8-10 
lektioner i de olika skyttemomenten vilket gör att tidsåtgången för träning och 
examination snabbt blirtidsomfattande.

Svenska Jägareförbundet oroas av att framtidens Jägare inte ges tillräckligt med
möjligheter att övningsskjuta både i samband med uppskjutning och i det längre
perspektivet i att öva sitt skytte. En Jägare bör i så stor omfattning som möjligt
öva sitt skytte årligen för att känna trygghet i att hantera sitt vapen och avlossa 0
skott. Det säkerställer både jaktsäkerheten och djuretiken i de svenska
skogarna. Med anledning av detta befarar förbundet att de kraftiga ^
restriktionerna på skjutbanan I Falköpings kommun i det längre perspektivet kan ^

öka risken för till exempel eftersök i samband med Jakt. ^

Svenska |Sgaref6rbundet
öster Malma, SE-6ii 91 Nyköping ■ Tel: 0155-24 6a 00 • Fax: 0155-24 62 50 

Plusgiro: 152292-9 - Bankgiro: 566-6755 - Org. nr 802001-6658 
www. jägareförbundet, se
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Utöver den "vanliga" jägaren så finns ett antal jägare som tillhör den Nationella 
Viltolycksorganisationen, NVR som årligen genomför hundratals eftersök på 
trafikskadat vilt i kommunen. Jägare är en del av samhället och samhället 
behöver ofta jägares tjänster. Även denna grupp måste ges möjlighet att 
övningsskjuta i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa kvalitén på 
sitt eftersök.

övningsskyttet förknippas ofta med kulvapen men mycket jakt sker med 
hagelvapen och övningsskyttet med hagel inskränks kraftigt pga. skjutbanans 
restriktioner.

Svenska Jägareförbundet ser med stor oro på de inskränkningar som Falköpings 
skjutbana drabbats av och vill återigen lyfta de svårigheter som kan komma av 
inskränkningarna.

Karl-Johan Brindbergs 
Jaktvårdskonsulent 
Svenska Jägareförbundet
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Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Till: "info@miljoskaraborg.se"
Kopia: "moa.karlsson@miljoskaraborg.se"; "max.olsson@miljoskaraborg.se"
Ärende: Remiss - Tillfälle att yttra sig över utredningar som Falköpings jakt- och sportskytteklubb genomfört, 551-

53416-2021
Datum: den 8 december 2021 16:41:00
Bilagor: Prövotidsutredning.pdf

MMD-dom inkl MPD-beslut.pdf

Hej,
 
Nu har Falköpings jakt- och sportskytteklubb kommit in med de utredningsuppdrag som
beslutats av miljöprövningsdelegationen (2020-02-05) och mark- och miljödomstolen (2020-10-
16).
Ni får härmed tillfälle att yttra er över om utredningarna behöver kompletteras och i så fall med
vad och med vilken motivering.
Om ni bedömer att underlaget är tillräckligt för att ni ska kunna lämna synpunkter på
utredningarna och föreslå villkor önskar vi yttrande över detta redan nu.
 
Yttrandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 14 januari 2022.
Om ni inte avser att yttra er, vill vi att ni meddelar det så snart som möjligt.
 
 

Yttrandet kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende på
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Då lämnas omedelbart en bekräftelse på att vi har tagit emot
uppgifterna.
 
Yttrandet kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-53416-
2021 i ämnesraden.

 
Bifogar:

Prövotidsutredning
MMD-dom inkl. MPD-beslut

 
 
 
_____________________________
Hälsningar
 
Lena Niklasson
Miljöskyddsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
 
010-22 44 675
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Så hanterar vi dina personuppgifter
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länsstyrelsen”! /
VÄSTRA GÖTALAND t


FALKÖPINGS
.« 2021 -12- 03
--------- -—-------- —------ ' Falköpings Sportskytteklubb


Länsstyrelsen Västra Götalands län 


Miljöprövningsdelegationen 


Diarienr: 551-3675-2019


Enligt Miljöprövningsdelegationens beslut 2020-02-05 och dom meddelad i Mark- och 
miljödomstolen 2020-10-16 ska en redovisning göras av Falköpings sportskytteklubb och inlämnas till 
Miljöprövningsdelegationen senast ett år efter att domen vunnit laga kraft.


Härmed redovisar Falköping jakt och sportskytteklubb de konsekvenser som MB beslut 2020-10-16 
har inneburit för föreningen, samt redovisning av utredningsuppdrag och förslag om bullerdämpande 
åtgärder för en vidare verksamhet.


Redovisning av utredningsuppdrag för Falköpings Sportskytteklubb 


Redovisning av bulleråtgärder


Kompletterande bullerutredning har gjorts av WSP Environmental Sverige (bilaga Ula) Där framgår 
bullerspridning vid varje bana för olika kalibrar inklusive .357 på pistolbanan. Där redovisas även vilka 
effekter som några förslag på bullerdämpande åtgärder skulle kunna ge.


Klubben har för avsikt att:


1. vid inskjutningsbanan (80m) förlänga den bullerdämpande delen av skjutbåset till 5 meter 
för att klara riktvärdet på 65 dB vid närmaste fastighet.


2. att vid viltmål (80m) förlänga den bullerdämpande förlängningen av skjutbåsen till 3,5 meter 
för att klara riktvärdet på 65 dB vid närmaste fastighet.


3. Vid viltmål (50m) behövs inga ytterligare åtgärder då kulfångsvallen har tillräcklig höjd 
(minimum 5 meter)


4. Vid Trapp- och Skeet-banorna planeras en bullerdämpande vall. Förhandlingar pågår med 
kommunen (som vi arrenderar marken av) om när den kan komma till stånd och vad det kan 
komma att kosta. I dagsläget kan vi inte sätta ett pris på denna åtgärd då det bland annat är 
avhängigt från varvi kan få fram massor, transportsträckan för dessa samt maskinkostnader 
för konstruktion av vallen. Kostnaden för detta beräknas bli mycket hög.


5. Vid pistolbanan har vi för avsikt att bygga ut skjutkurerna med en bullerdämpande skärmar 
vid 15 av de 30 skjutplatserna som avser skjutplatser för grovkalibriga vapen samt höja 
kulfångstvallen till 8,5 meter och förlänga de yttersta delarna på båda sidorna. Även här 
pågår förhandlingar med kommunen angående vallen.


Tidplanen för ovanstående åtgärder som avser skjutbåsen beräknas påbörjas under hösten/vintern 
2021/2022 för att bli klart under försommaren 2022. Vi har fått hjälp av en snickare med att göra en 
kostnadsberäkning av materialkostnaden för dessa åtgärder och vi har fått en offert på cirka 
120 000 kr. Därtill kommer arbetskostnaden för bygget som i dagsläget är oklar. Det står dock klart 
att vi kommer att vara tvungna att leja in snickare och vi håller på att titta på olika lösningar för 
detta.
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Vad det gäller de bullerdämpande vallarna är det beroende av kommunens utredningsarbete av 
flygplatsområdet (som ligger alldeles intill vår skjutbana), kommunens budgetprocess och till sist, 
tillgänglighet av maskiner och arbetskraft. Vi har god kontakt med kommunen i detta ärende men vi 
kommer inte att få klartecken för byggnation av bullerdämpande vallar innan kommunen är klar med 
den pågående utredningen av flygplatsområdet. Kostnaderna beror på åtkomsten av tippmassor, 
kostnader för transporter och markarbeten mm, men beräknas bli mycket stora. Hur och i vilken mån 
kostnaden kan fördelas och en tidsplan för arbetet kan idag inte redovisas.


Redovisning av effekter av ålagda begränsningar i tider, antal skott och kalibrar


Konstaterat är att detta "prövoår" med begränsningar i tider, antal skott och kalibrar har haft stora 
konsekvenser för klubbens verksamhet och inneburit en stor minskning av antalet medlemmar.


Begränsningarna har inneburit:


Uppehållet på två hela månader har inneburit att vi inte har kunnat delta i de allsvenska serierna för 
lerduva, pistol och viltmål på grund av att vi inte kunnat skjuta flera av de i tävlingen ingående 
omgångarna (man skjuter på hemmabanan och rapporterar in resultaten). (Se bilagorna U2a-d, där 
de missade omgångarna är gulmarkerade). Vi har även missat SM och regionala tävlingar då vi ej 
kunnat träna inför dem.


Tiderna har varit mycket problematiska framför allt för hagel och kulskyttet då det där alltid är 
endast en skytt i taget som kan skjuta. Skyttarna får där stå i kö i långa tider för att få möjlighet att 
skjuta sina serier. Tidsbegränsningen gör att varje skytt endast hinner skjuta en eller kanske två serier 
per kväll och det har för många skyttar känts meningslöst. Så få skott på en hel träningskväll bidrar 
minimalt till ökad skjutskicklighet och känns ofta som bortkastad tid.


Vi har tre olika hagel skyttediscipliner som ska samsas på hagelbanorna (trap, skeet och sporting) 
men bara två kvällar i veckan med skytte tillåtet fram till kl 20,00. Detta har fått till följd att 
sportingskyttet i princip legat nere under detta år på grund av bristande tider. Trapp och skeet har 
under många år haft sina träningskvällar på de kvällar vi har haft tid fram till kl 20,00. Sportingens 
träningsdag begränsades sålunda till kl 16-18. Detta har medfört att endast ett fåtal skyttar 
överhuvudtaget har haft möjlighet, på grund av sina arbetstider, att komma ut till skjutbanan under 
kvällar med skjuttidens början kl. 16:00 och längd (2 timmar). Denna förutsättning gör det svårt och 
meningslöst att ordna för, och genomföra sportskytte, detta gäller även för trap- och skeetbanan.


Genomförandet av Jägarexamen har varit mycket problematiskt då medlemmarna har ansett att 
jägarexamenseleverna har lagt beslag på deras träningstider och även förbrukat en stor del av den 
begränsade tilldelade skottmängden. Detta är fullt förståeligt då nybörjare kräver både tid och 
mängdträning för att nå den erforderliga skicklighet som krävs för att klara en jägarexamen.


Många av jägarexamenseleverna söker, efter genomgången utbildning, medlemskap i föreningen. 
Detta innebär att jägarexamensutbildningarna är en betydande aktivitet förvår medlemsrekrytering. 
Många av dem som går utbildningen är ungdomar och yngre vuxna.


Jägarexamen fyller en stor funktion för att utveckla och bibehålla en aktiv jägarkår. Detta behövs för 
en kontinuerlig och relevant viltvård med stor samhällsnytta.
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Under året har föreningen fått säga nej till de Jaktlag (cirka 25 stycken) som normalt, varje år, hyr in 
sig på vår bana för att träna inför höstens jakt. Vi har varit tvungna att prioritera våra medlemmar.
Det finns få jaktskyttebanor i regionen och vi kan bara hoppas att jaktlagen hittat någon annanstans 
att träna. I värsta fall kan träningen ha uteblivit för dem. Ur miljö- och säkerhetssynpunkt är det 
också att beklaga då viss risk finns att de jägare som har egen mark kan lockas till att träna eller 
skjuta in sina vapen på sin egen mark istället för på en skjutbana under kontrollerade former. Viktigt 
att komma ihåg i detta sammanhang, är att på skjutbanan gör det inget om man missar målet och 
gör ett "dåligt skott". Ett dåligt skott i skogen, beroende på oträning eller bristfälligt inskjutet vapen, 
orsakar lätt en skadskjutning med onödigt lidande till följd. Detta gäller lika för såväl jaktlagen, 
jägarexamenseleverna samt våra egna medlemmar.


Att situationen för regionens jägare allvarligt försämrats avseende deras möjligheter till träning inför 
och under jaktsäsong är något som Svenska jägareförbundet ser allvarligt på. De har därför inkommit 
med en skrivelse som Falköpings Sportskytteklubb vill bifoga denna redovisning (se bilaga U2e). I 
denna skrivelse redogör de kort för situationen i regionen, konsekvenserna av en bristande 
skytteträning samt lite om den samhällsnytta jägarkåren bidrar med.


För pistolskyttarna har begränsningen inneburit att endast vapen i kaliber .22 (vapenklass C) får 
användas på pistolbanan. Detta har fått mycket stora konsekvenser. Vapenklass A, vapenklass B, 
Revolver och Svartkrut, som alla avser grövre kalibrar, har under detta år inte fått skjutas på vår 
bana. Nästan alla skyttar, utom nybörjarna, skjuter grövre kalibrar än .22 och när man åker på en 
tävling skjuter de allra flesta i flera (ofta tre) vapenklasser. Bullerpåverkan från flera av dessa pistoler 
är lägre än för till exempel ett hagelgevär, endast de grövsta kalibrarna på vapnen har en bullernivå 
som liknar ett hagelskott.


Pistolen har 5-årslicenser, till skillnad från gevären som har livstidslicenser. Detta innebär att 
licenserna måste förnyas hos polisen vart 5 år. För att kunna förnya sina licenser kräver polisen ett 
föreningsintyg (polisens blankett 551.24) där det intygas att skytten varit aktiv med sitt vapen minst 
fyra gånger per år de senaste två åren och även klarar en skjutskicklighet motsvarande Svenska 
pistolförbundets krav för guldmärket. Polisen beviljar inga undantag för restriktioner på en 
pistolbana. Detta medför att det idag är omöjligt för Falköpings sportskytteklubb att utfärda ett 
föreningsintyg för andra pistoler än kaliber .22, vilket innebär att skytten kommer att tvingas till att 
avyttra sitt vapen.


Våra landslagsskyttar har inte under rådande omständigheter möjlighet till tillräcklig träning. Idag har 
vi tre skyttar som ingår i landslagen förTrapp, Sporting och Svartkrut. Samma problematik finns för 
de cirka 21 skyttar som är kvalificerade för att få delta i SM-tävlingar.


En viktig del i klubbens verksamhet är att anordna regionala tävlingar. De behövs för att motivera till 
träning och ökad skjutskicklighet, för att träffa skyttar från andra klubbar och utbyta erfarenheter 
samt inte minst för att det förväntas att vi "drar vårt strå till stacken" för att det ska finnas tillräckligt 
många tävlingar i regionen. Dessa tävlingar är dessutom en viktig inkomstkälla för klubben då det 
ofta kommer ett ganska stort antal skyttar till dem. Ett stort deltagarantal innebär även att en tävling 
tar längre tid att genomföra och vi har konstaterat att den tidsram vi fått oss tilldelad för att 
genomföra dessa tävlingar är i snålaste laget.


Under detta år har vårt medlemsantal sjunkit drastiskt efter att i flera år ha ökat varje år. Under år 
2020 hade vi 392 medlemmar. Nu i oktober 2021 (då alla medlemsavgifter med god marginal bör
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vara betalda) har vi endast 267 betalande medlemmar. Detta innebär att vi bara har 68% kvar av våra 
tidigare medlemmar.


Medlemmarna har tröttnat då det inte går att skjuta i tillräcklig omfattning (både avseende 
tidsaspekten och antalet skott) Många medlemmar har försökt bereda sig plats i närliggande 
skytteklubbar men de är inte alltid välkomna då de också har problem av olika slag vid sina banor. En 
del har tagit sabbatsår, en del bedriver inget träningsskytte eller har lagt av helt med skyttet. Det är 
mycket osäkert hur många medlemmar vi kan få tillbaka inom överskådlig tid om inte situationen 
radikalt förbättras inom närtid. De vill ha besked om vad som händer och vilka förutsättningar vi 
kommer att råda under.


Ekonomiska konsekvenser


Eftersom medlemsavgiften utgör en stor del av våra intäkter innebär medlemstappet ett stort 
ekonomiskt avbräck för oss. Att vi dessutom fått säga nej till Jaktlagen har inneburit ytterligare ett 
stort ekonomiskt avbräck. Detta är ett stort problem för oss i detta läge då vi står inför kostsamma 
investeringar i bullerdämpande åtgärder på våra olika byggnader samtidigt som vi måste klara drift 
och erforderligt underhåll och reinvesteringar av våra anläggningar (byggnader, kastare, älgbanan, 
målställningar etc).


Vi behöver även ha en ganska stor likviditet för att under våren kunna köpa in ammunition och 
lerduvor som sedan säljs till medlemmar vid träningar och tävlingar under sommarhalvåret. Inköp av 
ammunition är ett måste, dels för att nybörjare inte kan köpa ammunition i butik på egen hand då 
det krävs vapenlicens för detta, dels för att av miljö- och säkerhetsskäl ha koll på vilken ammunition 
som används och även säkerställa att rätt sorts duvor används i våra kastare för att de inte ska 
förstöras.


Vilken den ekonomiska belastning som anläggandet av bullervallar kommer att medföra för oss kan vi 
idag inte överblicka. Förhoppningsvis kommer kostnaden att kunna fördelas mellan kommunen, 
föreningen och eventuellt andra parter på ett sätt som gör att föreningen har möjlighet att leva 
vidare.


Önskemål för verksamheten under den närmaste tiden:


Eftersom vi inser att vi inte kan få de villkor vi egentligen vill ha, då den bullerdämpande vallen inte 
finns på plats, har vi kompromissat och försökt hitta en nivå som kan fungera utan att de 
verksamhetsmässiga och ekonomiska påfrestningarna blir allt för stora.


Tidsförslag


Under det närmast kommande året (innan bullervallen kunnat byggas):


Det bör vara samma tider som gäller för sommar och vinter. Ljuset (skyttet kräver dagsljus) och kylan 
(inte tillåtet att skjuta på frusna kulfångstvallar enligt SäkB) begränsar skjuttiderna naturligt så någon 
ytterligare begränsning behövs ej. Att inte ha "krångliga tider" som blir svåra att komma ihåg över 
tid, minskar dessutom risken för att skytte råkar ske utanför tillåten tid. Det är ju allmänt känt att
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skyltar som suttit uppe ett tag inte "syns" då man blivit så van att se dem. Att då växla mellan olika 
skjuttider för olika månader innebär därför att tidsskiften lätt missas.


Kaliber .22:
All skjutning med kaliber .22 bör kunna skjutas fritt eftersom bullernivåerna vid närmaste bostadshus 
finns långt under NFS 2005:15 rekommenderade värden (även utan bullerdämpande åtgärder).
Många andra skjutbanor har det så (även banor i Stockholm).


Övriga kalibrar:
Söndagar och måndagar skjutfria 
Tis, ons, tors 9,00-20,00 
Fre 9-18 
Lör 9-16


2 st Jaktstigar (hagel) per år på lördagar 9-16
2 st tävlingar (alla dicipliner) per år söndagar 9-16 (Tillsynsmyndighet informeras senast tre veckor 
innan aktuell tävling)


Skjutfritt på helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton.


Ingen organiserad träning under juli månad vilket innebär drastisk minskad aktivitet på skjutbanorna. 
Endast personer med egen licens och egen nyckel (begränsad krets) har möjlighet till egen träning 
och inskjutning av vapen inför exempelvis SM och landslagsuppdrag.


Antal skott


Under det närmast kommande året (innan bullervallen kunnat byggas):


Antalet skott bör inte begränsas. Antalet skott kan dock rapporteras in till Miljösamverkan östra 
Skaraborg varje år om så önskas.


Noterbart är att antalet skjutna skott inte kan öka obegränsat eftersom antalet begränsas av de 
skjuttider vi har att förhålla oss till. Rent praktiskt kan inte hur många skott som helst avlossas inom 
en viss tid då det, som tidigare påtalats, endast är en skytt åt gången som kan skjuta på kul- och 
hagelbanorna.


I det nu gällande avtalet från 1983 står:
"Klubben beräknar att 32 000 "...", totalt alltså 64 000 skott per år skall avlossas vid 
skytteanläggningen I framtiden."
Meningen är en beräkning som gjordes 1983 med en uppskattning av hur många skott som skulle 
kunna tänkas avlossas i framtiden utifrån att skjutbanan skulle byggas ut med en pistolhall med 30 
skjutplatser och utifrån de förhållanden som då rådde. Innebörden av detta är att det antal skott som 
då beräknades på inget sätt kan betraktas som en maximal övre gräns som ska begränsa 
verksamheten som idag bedrivs på skjutbanan. Efter detta härtill exempel många skjutbanor tvingats 
lägga ner sina verksamheter av olika anledningar vilket inneburit att de banor som finns kvar har fått 
ett markant ökat tryck. En utveckling som då var mycket svår att förutspå.
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Slutord


Som vi redogjort för ovan har detta prövoår haft stora konsekvenser på många sätt, för 
verksamheten som sådan, för enskilda medlemmar, för regionens jaktlag och inte minst ekonomiskt.
Vi vill därför hänvisa till Miljöbalken 24 kap 9§ där det står "Tillståndsmyndigheten får inte med stöd 
av 5 eller 8 § meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre 
kan bedrivas eller att den avsevärt färsvåras. Lag (2018:1407)."


De tider vi föreslagit ger oss förhoppningsvis en möjlighet att bedriva en verksamhet på en nivå som 
innebär att våra medlemmar, jägarexamenseleverna och regionens jaktlag får utrymme till en 
godtagbar träningsnivå som inte känns meningslös och som i bästa fall kan ge goda resultat på 
tävlingar och en skjutskicklighet som inte innebär onödiga skadskjutningar i skogen.


Vårt förslag rörande antalet skott anser vi vara mycket rimligt. Vi har pratat med ett antal skjutbanor 
både i vårt närområde samt i Stockholm och kan konstatera att vårt förslag är paritet med deras 
banors tillstånd.


Falköping 2021-12-01 / a /


Gustav Eckerlid, ordf 
Falköpings sportskytteklubb


Falköpings sportskytteklubb 
c/o Daniel Tiverman 
Blåklintsgatan 36 
52141 Falköping


E-post: daniel.b.tiverman@gmail.com
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SAMMANTATTNING
WSP Akustik har på uppdrag av Falköpings Sportskytteklubb gjort beräkningar av 
bullerspridningen från skjutverksamhet vid befintliga skjutbanor. Verksamheten vid skjutbanorna är 
skjutning med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm).


Föreningen har fått ett föreläggande öm att utföra en kompletterande skottbullerutredning med 
förslag om bullerdämpande åtgärder.


Uppgiften är att optimering bullerskyddsvallar för att innehålla beräknad ljudnivå 65 dBA,l vid 
närmaste bostäder 700 m öster om skjutbanorna.


Resultaten visar att de med de föreslagna åtgärderna är det möjligt att i de beskrivna 
beräkningspositionerna öster om skjutbanorna att inga värden erhåller över 65 dBA,l för det 
vanligast förekommande vapnen.
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1 INLEDNING
WSP Akustik har på uppdrag av Falköpings Sportskytteklubb gjort beräkningar av 
bullerspridningen från skjutverksamhet vid befintliga skjutbanor. Verksamheten vid skjutbanorna är 
skjutning med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm).


Föreningen har fått ett föreläggande om att utföra en kompletterande skottbullerutredning med 
förslag om bullerdämpande åtgärder


Uppgiften är att optimering bullerskyddsvallar för att innehålla beräknad ljudnivå 65 dBA,l vid 
närmaste bostäder 700 m öster om skjutbanorna.


Vallar som kan minska ljudnivån för viltmålsbana 80 m och inskjutningsbana kan bli omfattande.
Alternativt kan förlängda skjuthallar göra nytta då den mest utsatt fastigheten inte befinner direkt i 
skjutriktningen.


2 OMFATTNING
Ljudnivåberäkningarna har omfattat beräkning av 7 olika banor. Verksamheten omfattar pistolskytte 
med bland annat pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum och jaktgevärsskytte. De 
vapen och ammunition som används och som är dimensionerande när det gäller skottbullret är 
enligt tabell 1 i NV meddelande 7/1984 och framgår nedan.


Skyttet sker i huvudsak från fasta skjutplatser med fasta skjutavstånd. Ljudnivåberäkningarna skall 
normalt göras för den grövsta kalibern med den högsta ljudnivån som skjuts på de olika 
skjutplatserna men i vissa fall skall beräkningar även genomföras för klenare kalibrar om misstanke 
finns att gällande riktvärde för buller NFS 2005:15 kan överskridas.


Beräkningarna för finkalibriga vapen har genomförts i enlighet med en beräkningsmodell som 
utvecklats i ett gemensamt nordiskt projekt med Fortifikationsverket som svensk representant. Till 
denna modell finns en källdatabas som bland annat är underlag till Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell (Natur-vårdsverket meddelande 7/1984, Buller från finkalibriga vapen,
Beräknings-modell). Beräkningsmodellen följer även i grunden en modell beskriven i Nordtest 
Metod NT ACOU 099" Shooting Ranges, Prediction of Noise” med undantag av beräkning för 
projektilsljudet. Denna metod är i enighet med Naturvårdsverkets beräkningsmodell.
Ljudnivåberäkningarna skall uppfylla kraven enligt NV publikation ”Buller från finkalibriga vapen - 
Beräkningsmodell” (NV meddelande 7/84). Naturvårdsverkets beräkningsmodell är en förenkling av 
ovanstående modell för att möjliggöra handberäkning av skottbuller.


Beräkningarna har genomförts för ett område av 10*10 km med ett rutnät på 50*50 m. För 
beskrivning av terrängens inverkan på ljudutbredningen har digitalt terrängunderlag använts.


Beräknade ljudnivåer avser frifältsvärden under medvindsförhållanden i alla riktningar eller därmed 
jämförbara meteorologiska förhållanden. Med medvind menas då en vindriktning från skjutplats till 
mottagaren inom en sektor av ±45°. Vid motvindförhållanden blir därför ljudnivån lägre än det som 
presenteras i bullerkartorna.


3 UNDERLAG FALKÖPINGS SKYTTEKLUBBS 


SKJUTBANOR
Inom området finns flera skjutbanor. Av dessa har 7 olika banor studerats. Skjutbanorna ligger 
öster om Falköping.
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Figur 1 Redovisning läge av skjutbanoma.


3.1 UNDERLAG FÖR GENOMFÖRDA BERÄKNINGAR


Skytteanläggningen som studerats avser följande banor;


• 1 pistolbana 25 m huvudskjutriktning 98 grader med skjuthall


• 1 skeetbana med huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader


• 1 nordisk trapbana huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader


• 1 viltmålsbana 50 m huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall


• 1 viltmålsbana 80 m huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall


• 1 inskjutningsbana 80 m huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall


De vapen och ammunition som har ingått i beräkningarna och som är dimensionerande när det 
gäller skottbullret skall utgå ifrån tabell 1 i NV meddelande 7/1984;


• Hagelgevär kaliber 12 med 24 gram stålhagelpatroner


• Jaktgevär 30-06 och gevär .22 LR


• Pistol .22 long, pistol 9 mm och grovpistol kaliber .357,


10316506* Falköpings SSK - skottbuller | 5







•nvel t LiMpwi.iM/iMri< > ‘"" ■


1. ?i!»^el >^ Till vPriTÄ c»tl«vv cui 22


2. vv«tcAb'4


3. Trtip
V( lf’VKl#t ( i>^*VVl fUrtA-iV ^"tll a


5^, yilt>n£l SO^*\.


Figur 2 Beskrivning av skjutriktningar för Falköpings SSK


Utifrån kartor och underlag från skytteklubben samt erhållna bilder har en sammanställning gjorts 
för respektive skjutbana med beskrivning av vapen, skjutriktningar och bedömning av bullerskydd 
vid skjutplatserna. Flygbilder från Eniro och hitta.se samt underlag från skytteklubben har använts 
för bedömning av läge av skjutplatser och skjutriktningar.


Kulfångsvallarna för pistolbanan, viltmålsbanorna och inskjutningsbanan har uppskattats till 5 m 
höjd och lägen utifrån flygbilder.


Avseende skjuthallar finns fyra alternativ som det finns dokumenterade data på och vilka avses att 
väljas utifrån de som stämmer bäst med hur hallarna ser ut idag.


De olika alternativen är öppen skjuthall, skjuthall med öppningsbara frambyggda dörrar {Figur 3) 
och Dalgas 3 respektive 5 m från Nordtest metod NT ACOU 099 (Figur 6).
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Figur 3 Skjuthall vid pistolbana 25 m med framåtbyggda skärmväggar
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Figur 4 Skjuthall vid viltmålsbana 80 m med sidoväggar. Denna skjuthall har bedömts att 
uppfylla dimensionerna för skjuthall av typ "Dalgas 3 m", se Figur 6.
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Figur 5 Skjuthall vid viltmålsbana 80 m med sidoväggar. Denna skjuthall har bedömts att 
uppfylla dimensionerna för skjuthall av typ ”Dalgas 3 m” alternativt "Dalgas 5 m”, se 
Figur 6.
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B2. SHOOTING HALLS AND FIRING SHEDS. Al^
The correction due to attanuation of a standard firing shod FirtngSh»d y^^CiA
with extansions of 3 m atxJ 5 m has baan invastigated at y'^ y^^ y^'
Dalgas Shooling Centra. The firing shed is made of 22 mm I \^y<i y'  ̂y('^
plywood with sound absorting material on tha wails and the \y^
ceiling. The roof is typically made of corrugated sheets of I
asbestcs cement, The sidea and the roof of the oxtension of '---------^ ^ wS^trtsnaon and
ihe firing shed ata made of 22 mm plywood with absorbing aaparMunioraacn
material: alternatively the roof can be made of corrugated _____ riiootine poaaon
sheets of asbestos cement. The abaorbing material has an --------
absorption coelfidant of approx. 0.65 in the frequency range --------
from 500 Hz to 2000 Hz. The distance betwoen separations
is 1.2 m. _____


Figum B2. SÅrefcbes of the firng sheof main ofmensloos 
^pear in Table B4.


TabloB4. Marn dimensions of the firing sheri, Miere maasumd coiwctions appearin TableBS andB6. Langth <S0’dascribee 
the length of the side i«ail!s (orinteriane wals) in front of the firing stand. Roof <90^ signifies trhether the mof continues in front 
of the firing stand. Height is the height of the shed above the loor, in most cases the firing stand a eievtted 0.5 m above the 
floor. The shed has absorbing material on waiis and ceiling The firing shed is Ikistrated in Figum B2.


Length <90* Roof<M* Height Distance to wall Duct width
______________________________ m m m
Dalgas 5 m 5 yös 2i4 Ö6 12
Dalgas 3 m_______ _______3______ ______yes_____ ______2A____________ 06_________ 1J__


Figur 6 Beskrivning av hallar typ Dalgas 3 och 5 m från NT ACOU 099 App 62 (inget krav att 
använda asbests cement, det går att använda andra material).


4 BERÄKNINGAR
För beräkningarna har Naturvårdsverkets publikation "Buller från finkalibriga vapen - 
beräkningsmodell" (SNV meddelande 7/1984) använts. För beräkningarna har uppgifter på de olika 
vapentypernas akustiska emission erhållits från Naturvårdsverkets databas för skottbuller. Den 
akustiska emissionen avser ljudnivå i oktavband (16-8kHZ) på ett avstånd av 10m med tidsvägning 
Impuls (35ms).


Som indata till beräkningen har vi använt en höjddatabas samt underlag i form av höjdkurvor från 
befintliga kartmaterial. Terrängbeskrivningen har kompletterats med befintliga vallar/plank som 
bedömts utifrån foton. Beräkningen tar därför hänsyn till terrängformationen i området.
Beräkningen görs generellt för alternativ med medvind i alla riktningar från skjutplatserna. Generellt 
utgår beräkningen från hård markyta (reflekterande) vid utbredning över vatten. Övrig markyta 
betraktas som mjuk (ej fullständig reflekterande) i beräkning.


Skogsvegetation har i praktiken en dämpande effekt på ljudutbredningen. Dessa beräkningar har 
beräkningarna utförts utan hänsyn till förekomst vegetationsdämpning då bedömningen är att det i 
huvudsak är öppen terräng i området.
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Beräkningar har genomförts för skjutning på de olika skjutbanorna. Vid beräkningarna har ljudnivån 
från flera skjutpositioner beräknats. Ljudnivån från dessa har dock inte adderats, i stället 
presenteras det största bidraget från respektive vapen/skjutbana. Detta är gjort för att ta hänsyn till 
skjutning från olika skjutplatser. Smällen från finkalibriga vapen har extremt kort förlopp och även 
om flera skyttar övar samtidigt är sannolikheten att två vapen avfyras exakt samtidigt så deras 
ljudtryck adderas försumbar. Beräkningen har därför utgått ifrån att man inte erhåller en höjning av 
den maximala ljudnivån på grund av att flera skjutplatser används samtidigt. Erfarenhet från 
mätningar har visat att man normalt ej får någon förhöjning av den maximala ljudnivån när flera 
skyttar samtidigt skjuter enkelskott. Detta förutsätter att man inte skjuter automateld på dessa 
skjutbanor.


4.1 BERÄKNINGSALTERNATIV


Pistol skiutbanan
Skjutning från skjuthall med framåtbyggda skärmväggar samt 
med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Skjutriktning 98 grader
Beräkningar har utförts för pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum


Kombinerad Skeet/Trao 
Huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader 
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel


Trao
Huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader 
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel


Viltmål 50 m
Huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Gevär .22 LR


Viltmål 80 m
Huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Jaktgevär kaliber 30-06


Inskiutninasbana
Huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Jaktgevär kaliber 30-06


Beräkningar har genomfört för två fastigheter/platser, se Tabell 1 - Tabell 4, Figur 7 nedan.
Platserna har valts utifrån Lantmäteriets terrängkarta och bedömts vara de närmaste i 
omgivningen.


För dessa två beräkningspunkter har olika åtgärds förslag beräknats utifrån att nivån inte ska 
överstiga 65 dBA,l. Atgärdsförslagen framgår av Tabell 1 - Tabell 4 där också beräknade ljudnivåer 
redovisas. Beräknade ljudnivåer har avrundats till ”hela” dB.
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Figur 7 Beräkningspunkter och skjutriktningar.
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Tabell 1 Beräkningar av ljudnivå i dBA,l för olika åtgärdssteg för pistolbanan och vapen. Spännet 
i resultat beror på skjutplats vänster respektive höger. Läge av förlängd kul fångsvall 
framgår av Figur 8.


Vapen/beräkningspunkt Befintlig Befintlig Befintlig Befintlig
kulfångsvall kulfångsvall kulfångsvall höjd kulfångsvall höjd
höjd 5 m, höjd till 6 m, till 6 m, till 8,5 m,
längd 46 m längd 46 m förlängd till 77 m förlängd till 77 m


Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10 66-68 dB A, I 64 - 66 dB A,! 63 - 64 dB A, I 60-61 dBA,l
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar


Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10 65-67 dB A,! 63-65 dB A, I 66-63 dB A, I 59 - 60 dB A, I
skjuthall Dalglas 3 m


Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10 64-65 dBAJ 61 - 63 dBA.I 60-61 dBA.I 57-58 dB A,!
skjuthall Dalglas 5 m


Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6 66-77dBA,l 63-77 dB A, I 63-64 dBA.I 59 - 60 dBA.I
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar


Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6 61 - 73 dBA.I 59- 73 dBA.I 58-59 dBA.I 54 - 56 dBA.I
skjuthall Dalglas 3 m


Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6 61-72 dBA.I 58- 72 dBA.I 58-59 dBA.I 54-55 dBA.I
skjuthall Dalglas 5 m


Grovpistol. 357/Snösbäck 1:10 71-72 dBA. I 68-69 dBA. I 68 dBA. I 65 dBA. I
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar


Grovpistol.357/Snösbäck 1:10 70 - 71 dBA.I 67 - 70 dBA.I 67 - 68 dBA.I 64 dBA.I
skjuthall Dalglas 3 m


Grovpistol .357/Snösbäck 1:10 67-69 dBA.I 65-67 dBA.I 64 - 65 dBA.I 61 - 62 dBA.I
skjuthall Dalglas 5 m


Grovpistol .357/Snösbäck 1:6 70 - 79 dBA.I 71-79 dBA.I 67-68 dBA.I 64-65 dBA.I
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar


Grovpistol.357/Snösbäck 1:6 65 - 75 dBA.I 63 - 75 dBA.I 62 - 64 dBA.I 59 - 60 dBA.I
skjuthall Dalglas 3 m


Grovpistol .357/Snösbäck 1:6 65-74 dBA.I 63- 74 dBA.I 62 - 63 dBA.I 59 - 60 dBA.I
skjuthall Dalglas 5 m
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Tabell 2 Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgårdssteg för viltmålsbanan 80 m. Spännet i 
resultat beror på skjutriktningar. Läge av kulfångsvall framgår av Figur 8.


Vapen/beräkningspunkt Befintlig kulfångsvall höjd Befintlig kulfångsvall höjd
5 m och längd 74 m 5 m och längd 74 m samt


sidoplank höjd 3,6 m, 
längd 30 m


Jaktgevär kaliber 30-06 65 - 68 dBA, I 52-58 dBA, I
Skjuthall typ Dalgas 3 m 
Snösbäck 1:10


Jaktgevär kaliber 30-06 57-62 dB A, I 47-53dBA,l
Skjuthall typ Dalgas 5 m 
Snösbäck 1:10


Jaktgevär kaliber 30-06 72 dBA, I 64 dBA, I
Skjuthall typ Dalgas 3 m 
Snösbäck 1:6


Jaktgevär kaliber 30-06 64 - 71 dBAJ 58 - 64 dBA,!
Skjuthall typ Dalgas 5 m 
Snösbäck 1:6
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Tabell 3 Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgärdssteg för inskjutningsbanan 80 m.


Vapen/beräkningspunkt Befintlig kulfångsvall höjd
5 m,
längd 74 m


Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 3 m 64 dBA, I
Snösbäck 1:10


Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 5 m 57 dBA, I
Snösbäck 1:10


Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthail typ Dalgas 3 m 72 dBA,l 
Snösbäck 1:6


Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 5 m 64 dBA, I
Snösbäck 1:6
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/ • "\J/ ,iv /V . //jT-----


y' mjfOptNG^^^smppiM


/ \ / \,.


\ ^ X-'^\ //^y^ Falköpings sportskyttklubb


j Kulfäng och förslag pä plank och vallar
/ "“Sidoplank 3,6 m 


/ •—Kulfång pistolbana, förlängt och höjt 
/ —Befintliga kulfång


0 50 100 / —Förslag på vallar för trap och skeet


Figur 8 Beskrivning av befintliga kulfång och förslag på vallar och plank.
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Tabell 4 Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgärdssteg för skeet och trapbanoma. Spännet
i resultat beror på skjutriktningar.


VapenAieråkningspunkt Befintlig Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4


Hagelgevär kaliber 12 24 gr 61- 74 61-74 50-71 53-65 51-65
SkeetArap dBA,l dBA,l dBA,l dBA.I dBA.I
Snösbäck 1:10


Hagelgevär kaliber 12 24 gr 63 - 72 63 - 69 50 - 59 50 - 59 50 - 59
Trap dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I
Snösbäck 1:10


Hagelgevär kaliber 12 24 gr 63 - 75 63 - 75 50 - 64 51-69 50 - 65
SkeetArap dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I
Snösbäck 1:6


Hagelgevär kaliber 12 24 gr 70 - 75 70 - 75 58 - 64 56 - 64 58-64
Trap dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I dBA.I
Snösbäck 1:6


----------------------------------------------------- -------^^
/ .i


‘ 1


% • V ) ^ • V )


yy _ // ^ A." _ _j
^ * / J ^ '' * y J I


j /im I


\ ^ / \ i
/ \»m / Xtib


. Sm i' ' \ / Sm
\ / /•m \


/ j \ *"*
/ : Fitkdplnet •portskyttMubS / PsftdfMnOt MMitakyHUiibb
/ ' FOrtlag på vallar / FOralag pé vallar


0 _̂_______—vailai.»iia«.lrap.Ait1 o K » <o ao ao_ •vaHar^akaB.irap.A»


Figur 9 Beskrivning av förslag på vallar vid skeet och trap banorna, alt 1 och alt 2.
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' / \ r - / \"^ / \ 7 m / \ 7 m


(•m \ ! im


'■■ ' / ■ ' \ / /


\ ' \ / y%m
/ Y •!« I /\ fm


! fiitri-sr.r"'**-* /
‘___1“ =:______ r ■:______ r. o___.. >______ « .______ « -«ii,_rt«..t«p.A«.
Figur 10 Beskrivning av förslag på valiar vid skeet och trap banorna, alt 3 och alt 4.


5 REDOVISNING BULLERUTBREDNING PÅ 


KARTOR
I bilaga 1 redovisas valda delar av resultat av beräkningarna. Resultatet av beräkningsresultaten 
redovisas med i nivålinjer och färgfält i för 55, 60, 65, 70, 75 och 80 dBA,l.


Bilaga 1. sid 1-3 
Pistol skjutbanan
Skjutning från skjuthall med framåtbyggda skärmväggar 
Skjutriktning 98 grader
Befintlig kulfångsvall höjd till 8,5 m, förlängd till 77 m 
Pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum


Bilaga 1. sid 4 
Kombinerad Skeet/Trap 
Huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader 
Atgärdssteg alternativ 4 för skeet och trapbanorna 
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel


Bilaga 1. sid 5 
Trap
Huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader 
Atgärdssteg alternativ 4 för skeet och trapbanorna 
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel
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Bilaga 1. sid 6 
Viltmål 50 m
Huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m 
Gevär .22 LR


Bilaga 1. sid 7-8 
Viltmål 80 m
Huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall Dalglas 3 m respektive 5 m 
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m och längd 74 m samt 
sidoplank höjd 3,6 m, längd 30 m 
Jaktgevär kaliber 30-06


Bilaga 1. sid 9-10 
Inskjutningsbana
Huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall Dalglas 3 m respektive 5 m 
Jaktgevär kaliber 30-06


5.1 KOMMENTARER
Resultaten visar att de med de föreslagna åtgärderna är det möjligt att i de beskrivna 
beräkningspositionerna öster om skjutbanorna att inga värden erhåller över 65 dBA,l för det 
vanligast förekommande vapnen.


Höjden av kulfångsvallarna för pistolbanan, viltmålsbanan 50 m och 
viltmålsbana/inskjutningsbanan 80 m har som nämnts bedömts utifrån foton.


Kulfångsvallen vid pistolbanan behöver både höjas och förlängas för nå målet att beräknade 
värden ej överskrider 65 dBA,l vid de närmaste bostäderna i öster.


Kulfångsvallen på viltmålsbanan 50 m har effekt mot de närmaste bostäderna i öster och bör därför 
ha en höjd av ca 5 m.


Kulfångsvallen på viltmålsbana/inskjutningsbanan 80 m har ingen effekt mot de närmaste 
bostäderna i öster och bör därför inte åtgärdas. Däremot föreslås ett sidoplank till vänster på 
viltmålsbanan.


Skjuthallen på viltmålsbanan är det tillräckligt om den är likartad i utformning som exemplet Dalgas 
3 m för att nå beräknade resultat. Skjuthallen på inskjutningsbanan bör ha likartad i utformning som 
exemplet Dalgas 5 m för att nå beräknade resultat.
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6 ALLMÄNT OM BULLER
För bedömning av bullerstörningar kan olika bullermått användas. Vanligtvis används ekvivalent 
eller maximal ljudnivå eller en kömbination av båda. För vägtrafikbuller tillämpas exempelvis 
vanligen dygnsekvivalent ljudnivå för utomhusnivån. Exempel på ekvivalentnivåns variation 
redovisas i Figur 11 och avser förhållanden längs en hårt trafikerad genomfartsgata.


Ekvivalent ljudnivå, dBA
(10-minuters perioder)


75 1--------------------------------------------------------- ------------------ ]


VlAfc i D, I a Dag (07-18)
65 I 1 •j/ l^Kvail (18-22)


■■ Natt (22-07)


55 -— • - ^ Mot fasad


^ ® J ____ ___—  FMlIghft: Exsmpel


3® T ^ 23-2tokt


25 EE- T 77—^^


15 -I—77—7-t—t——I—t—-—^—r—,—,—,—,—,—77—77—77—, ', li|l
18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 08.00 08.00 10.00 12.00 14.00 18J» Klockstag


Figur 11 Exempel på ekvivalentnivåns variation under ett dygn


Den ekvivalenta ljudnivån beskriver emellertid ej tillfälliga toppar i ljudnivån, exempelvis från 
passerande fordon eller ljudet från skottbuller. Redovisning av maximala ljudnivåer har betydelse 
för bedömning av risk för exempelvis väckning. I Figur 12 redovisas den maximala ljudnivån för 
vägtrafik enligt exemplet ovan samt antalet tillfällen som den maximala ljudnivån överskrider 70 
dBA under varje tiominutersperiod.


Maximal ljudnivå, d6A,F
(under varje bo-minutefspenod)


T r 100 Anta/tlo minular


M - ------- -------------------- 00■


00 ------- T 80


|d]Antal>70dBA|


18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 08.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Klockslag


Figur 12 Exempel på maximalnivåns variation under ett dygn


Varje maximal ljudnivå orsakas då av ett passerande fordon på genomfartsgatan. På liknande sätt 
beskrivs den maximala ljudnivån från skottbuller. Detta betyder att skillnaden mellan den maximala 
ljudnivån och ekvivalenta ljudnivån ofta är stor. I vårt exempel är skillnaden 25-30 dBA-enheter 
mellan högsta maximala ljudnivå och dygnsekvivalent ljudnivå. Det är därför viktigt att man inte 
förväxlar olika bullermått för samma verksamhet.
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I Sverige används endast maximal ljudnivå för att beskriva skottbuller.


Den maximala ljudnivån är ett medelvärde (rms-värde) under en viss tidsperiod. Storleken på 
medelvärdet beror därför av under hur lång tid som medelvärdet bildas. Ett medelvärde under kort 
tid får därför ett högre siffervärde än om medelvärdet tas under en längre tidsperiod för samma 
bullerhändelse. För skottbuller har man fastställt att den maximala ljudnivån skall 
medelvärdesbildas under 35 ms, vilket motsvarar inställning Impuls på en ljudnivåmätare. Därför 
anges ett tillägg efter dBA, exempelvis betyder 65 dBA,l att den maximala ljudnivån är 65 dBA med 
ljudnivåmätaren inställd på Impuls.


7 RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR FINKALIBRIGA 


VAPEN
För skjutning med finkalibrig ammunition tillämpas riktvärden angivna i naturvårdsverkets allmänna 
råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15. Råden är avsedda att ge vägledning om 
skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor 
inrättade för skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm). Riktvärden är angivna som 
maximala ljudnivåer i dBAfrifältsvärde (tidsvägning Impuls) (dBAI):
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Tabell 5 Sammanställning riktvärden angivna i naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
skjutbanor, NFS 2005:15.


Helgfri måndag- Lördag, sönckg och Natt
Område fredag___________ helgdag_____________________________________


Dag och kväll kl. Dag Kväll Natt mot vardag
07-22 kl. 09-19 kl. 19-22 kl. 22-07 samt
dBAl dBAI dBAI mot lör-, sön- och


helgdag kl. 22-09 dBAI


Bostäder fÖr 
permanent boende och 
fritidshus
Nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av 65-70 65-70 60-65 55-60
bana
Banor byggda före 1982


t 65-75 65-75 60-70 55-65väsentligt fbrandrat
verksamheten
Banor byggda före 1982
med obetydlig 65-80 65-80 60-75 55-65
störningspåverkan
Vårdlokaler
Nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av 60-65 60-65 55-60 55-60
bana
Banor byggda före 1982


, 60-70 60-70 55-65 55-65väsentligt förändrat
verksamheten
Banor byggda före 1982
med obetydlig 60-75 60-75 55-70 55-65
stömi ngspåverkan


Undervisningslokaler 
och friluftsområden')
Nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av 60-65 60-65 60-65
bana
Banor byggda före 1982 
som (toftCT inte 
väsentligt förändrat 
verksamheten 
Banor byggda före 1982
med obetydlig 60-75 60-75 60-75
störningspåverkan________________________________________________________-___________
1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som 
nyttjas mer ffekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå 
utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som till 
exempel större trafikleder, motorsportbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.
2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma.


Värdena bör gälla i varje punkt utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna respektive inom 
friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (ej påverkade av reflexer).


I de allmänna råden finns tillämpningsanvisningar till riktvärdena vid nyanläggning eller väsentlig 
ombyggnad av bana, för banor byggda före 1982, för banor för hagelskytte, för tävlingar samt 
allmänt om skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
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VI ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys- och
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LASTMVTiltnlKomféatgkotltii^FalkCpltHUFanapIng pl»tol bana LR.mxa _________ P°**™ 202W-01


^ \ j ^/ii' /^« f^/i^


ISV^N I ^ivf*^*^**^-^* l\ii ,'^


/* » . t«a i*a.*f«»r-^ I / I| 1 -■ '\ ) / / / / ^ -


/I 1\ N // y '^\/ / fMJKO^mQS^unH^i^nF y^^7\ y^ /] \ ''\^***'—___


&^Z'l%y/ A4, *./■' " “>16“‘*’</ \(\ ™


i ^1// // /^ // fAuto^tii^c / I j V'/ 1 /\ ' y
f ^ '^ // { OUWÄTOffP / \ j // 1/ \ \ j


O/'//v*fv / ^ J!'


^^0______ 250____


Pistolbana 25 m ^ berakningspositioner—SOdBAI Biöver SOdBAI
pistol kaliber .22 LR —► skjutriktning —75dBAI™75-80dBAI
skjuthall —70dBAI ■■ 70-75dBAI


— 65dBAI 65-70dBAI


USD WSP AkustikI uppdrag 10316507
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^ L^\37^\Teknikomfäde\Skottbi^r\Falk0ping\Falt^lng pistol bana 25^mjlmm.mxd ___________


^ * \\ /lJ-'"'*^*^*'''**'/ J i^'-'- J “’*** / ff


S^' ir^iJv z^“>* ’ V/l\ A'™
,^/y-t>'-^^ ■ (^^|W7 X y / '\] \


^ 0 250 500 ____  1 Öw'^ y /^~^[ ^ /^U ^^^7^'~~~~~~-~~|^^


FsIkÖpingS SSK 0 berakningspositioner—SOdBAlMöverSOdSAl


Pistolbana 25 m —►Skjutriktning — 75dBAI«l75-80dBAI
pistol kaliber 9 mm IS^l""« 7nJ^l
skjuthall --------------------------------- 1---------------------------


WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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^ L^7^\TeKnlkomrédeVSkottbi^r\Falk0plng\Falk0plng pistol bana 25ni^7.mxd ___________ Datum^2021^-^


^ * V--^'^nZ^V *^'■'*""*7^ * U3V«M
' ^*^*'^^^^********'^. , ^


Snösl^id|^|^—


^ 0 250 MO ~


FsIkÖpinQS SSK • beräkningspositloner*—‘SOdBAlHöverSOdBAI


PistolbsnS 25 m —►Skjutriktning —75dBAIM 75-80dBAI
grovpistol kaliber .357 70dBAi*70-75dBAi
skjuthall _____________________ I______________


WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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^ 0 250 500 1 000 j /''^ \ /\ i^^'


— Meter» ( /^ ( \ / '^ „. l-------T;—!^-


Falköpings SSK ^ berakningspositioner—SOdBAI ■ över 80dBAI


Trap O sk©6t bana —►Skjutriktning ““75dBAI Bi 75-80dBAI
Hagelgevär kaliber 12 —70dBAi««7o-75dBAi


— 65dBAI 65-70dBAI


WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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L:\37^\T«Knlkomréde^Skottfai^rtFalköplng\Falk0plng trap bana.rnxd^^______________________ Datum^^2^-^


/ / y / y- \ i / /


^ \ fiJ^'''''*''^"''^'''] / t"J “'*’'* f'^}


^ 0 ^ 250 500


FsIkÖpinpS SSK • berakningspositioner—SOdBAlMöverSOdBAI
Trap bana —►Skjutriktnlng ----75dBAi™75-80dBAI
Hagelgevär kaliber 12 —70dBAi m 7o-75dBAi


—65dBAI 65-70dBAI


WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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L^7^Teknikomfide\Skottbi^iAFall^ping\Fa^plng viltmils bana^SOn^i^cl_______^^ Datufn^2^1^^


^~^^**^^**/ z' [ l
^ * \\ y' " t''" J ‘^'>^* j


"7*''>^^^Vv //'^i/ tMKtroi^i ^""''S. / 1^ \ t 7’J 1 y\ \ /


^-W//£ri / * //n \ ' //' y/J''
J/^ i » i ^'^''* '***v n-y \ ) ''■'- y^/


^ 0 250 500 1 000 / ^ \ /\ Z™™iiB,___


......... ...."=-^—//9 ( \/u '»'>^—rr~[-^-
FdlkÖpinQS SSK ^ berakningspositioner—SOdBAI^BöverSOdBAI
Viltmslsbsns 50 m —♦Skjutriktning ““75dBAI^B75-80dBAI
gevär kaliber .22 LR —70dBAi»« 70-75dBAi


— 65dBAI 65-70dBAI


WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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L:^7^\T>knlkomréde\Skottoull»rtFalk6plng\Falk0plng Ålgbana dalplas ^xd________ ___________ Datum 2021-04-01


^ 0 250 500


FsIkÖpingS SSK 0 berakningspositioner^—SOdBAlMöverSOdBAI


Viltsmålsbana 80 m —►skjutriktning ----75dBAI*75-80dBAI
Gevär kaliber 30-06 —70dBAi h 70-75dBAi
Skjuthall 3m _________________ —esdBAi 65-70dSAi


USD WSP AkustikI uppdrag 10316507
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k


L^7^T(^nikomride^SKoUbu|l^rt^a^plng\Fa^plng Älgbana dalplas5^m^ ^ ^


^ 0 250 500 _______  1 0^*'^' \


Falköpmgs SSK beraknlngspositioner—80dBAI ™över80dBAI


Viltsmålsbana 80 m —►Skjutriktning —75dBAi™75-80dBAI
Gevär kaliber 30-06 —70dBAi« 70-75dBAi
oi • *1. II -----65dBAI 65-70dBAISkjuthall 5m __________________ _____________


WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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é


L^7^Teknlkomride\Skottbi^r\Falk6plng\Falk0plng Inskjutnlngsb^na^lglas 3.mxd ___________


^^^^>‘**^^**********'^***^^11 -(-f ^ ^ '


i\ ij y


B


// '/ R*LK0«M*fc(«*l#S^O^^^ fl \ ----


^ 0 250 500 1 0<^'''


Falköpings SSK ^ berakningspositioner—SOdBAI■■ överSOdBAI


Inskjutningsbana 80 m —►Skjutnktning ---- ySdBAI ■ 75-80dBAI
Gevär kaliber 30-06 —yodBAi h 7o-75dBAi
Skjuthall 3m _________________ -esdBAi 65-70dBAi


WSI) WSP AkustikI uppdrag 10316507
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*


L^7^Teknlkomréde\Skottt»^AFalköping\Fal|^pln9 inskjutningsbana^lglas S.mxd ___________ ^^tum^2021-^-^


B


// •/ //nL! MUwAlGMUKvlBréw \ jC'~T\ y I\ v a  


jJ 1 \


^ 0 250 500


FslkÖpingS SSK ^ berakningspositioner—SOdSAlBlöverSOdBAI
Inskjutningsbana 80 m —►skjutriktning ----ySdBAI^TS-SOdBAI
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Bilaga U2a


Inbjudan till Allsvenskan i lerduvor 2021.
Aktuella grenar i år är, som föregående år, Nordisk Trap, Olympisk Skeet och Nationell Skeet. 
Allsvenskan skjuts som en hemmabanetävling på egen bana. En klubb kan anmäla flera lag i 
samma lerduvegren. Varje deltagande lag skall föranmäla 3-5 skyttar *(se förklaring längst ned) 
att skjuta i sitt lag. De tre bästa individuella resultaten i laget per omgång räknas till lagresultatet.
Varje skytt skall i varje omgång skjuta 2 serier om 25 duvor d.v.s. totalt 50 duvor.
Svenska Skyttesportförbundets regler gäller för respektive lerduvegren.
Alla deltagare i allsvenskan skall ha Tävlingslicens som inbegriper ett skyttekort för ierduva.
OBS! Nu kan ni göra provet för skyttekortet digitalt på förbundets hemsida. Läs mer här: 
https://www.skvttesport.se/Utbildning/Skvttekort/
Vi kommer att skjuta i divisioner omfattande åtta lag, d.v.s. 7 omgångar. Planera skjutningarna så, 
att ni hinner redovisa resultaten senast enligt följande datum:
Omg. 1:12 maj 
Omg. 2: 26 maj 
Omg. 3: 9 juni 
Omg. 4: 23 juni
Omg. 5:21 juli *Obs! Längre period under den allmänna semesterperioden.
Omg. 6: 4 augusti 
Omg. 7: 18 augusti
Är det något lag, som inte har redovisat sitt resultat i tid enligt ovan, så döms det laget som 
förlorare. Resultat skickas med e-post till allsvenskan-lerduva@telia,com
Anmälan via E-post till allsvenskan-lerduva@telia.com. Anmälan ska ange i vilken gren 
deltagande lag ska skjuta samt klubbnamn och adress till lagansvarig med e-postadress och 
telefonnummer för respektive lag. Anmälan skall också innehålla namnuppgift och licensnummer 
på deltagarna i resp. lag. Lagen kommer att delas in i divisioner i första hand baserat på flolårets 
resultat. Nya lag, som anmäler sig placeras i lägre division, för att nästa år placeras efter resultat. 
Redovisningsblanketter kommer att skickas till lagledama via E-post.
Resultaten kommer att skickas ut till resp. lagledare samt läggas ut löpande på hemsidan under 
rubriken Allsvenskan 2021 under sektionens tävlingsverksamhet.
Priser i form av plaketter, lerduvepins och diplom kommer att delas ut till de tre första lagen i 
respektive division.
De främsta individuella resultaten i varje omgång kommer att redovisas.
Startavgiften är 500 kr per lag och ska sättas in på konto nr 5177 01 300 63 i SE-banken med 
angivande av klubbnamn i meddelande till mottagaren för att undertecknad skall kunna 
identifiera inbetalaren.
Sista anmälningsdag är 2021-04-24 och efter detta datum tas inga anmälningar emot.
*Att det nu blir möjligt att nominera upp till fem i laget, innebär inte att man måste ha fem i laget, 
det går även att nominera 4 eller minimum tre till sitt lag. Förklaringen till denna form av 
flexibilitet är i huvudsak två skäl:


1. Om någon skytt råkar ha ”en inte så bra dag”, så räknas inte det resultatet med bland de tre 
delresultaten som utgör den omgångens lagresultat.


2. Sedan så har vi det här med sjukdomar, jobb, semestertider osv. Med tillgång till fem i laget 
minimeras chanserna (vilket har hänt tidigare), att ett lag tvingas lämna W/O eller skicka in 
ett lagresultat med en vakans d.v.s. med bara ett eller två delresultat. Det ska med denna 
lösning mycket till, innan man inom laget under en två veckorsperiod inte ska lyckas med 
att få ihop det minimum av de tre skyttar som behövs.


Tävlingsledare: Stig Andersson, Trollhättan, mobil 076-298 0520 
Hjärtligt välkomna med er anmälan 
Lycka till!







—Bilaga U2b


SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
SVENSKA


ISKYTTESPORT
1; FÖSBUNOET


Inbjuder till
Allsvenskan 25 & 50m 2021 Individuellt
Tävlingen sker som serietävling. Du som skytt deltar i den klass du tillhör i respektive gren enligt Tävlings 
PM. Anmälan till IndTA samt resultatredovisning sker till asablomav@amail.com .
Anmälan och startavgift
För att undvika efteranmälningar kommer anmälningen ske enligt följande;
OBS GÄLLER ENDAST INDIVIDUELLA TÄVLINGEN.
1. Anmälan sker via IndTA. Evenemanget heter ”Pistolallsvenskan 25-50m” Detta görs senast 2021-06- 


06 av föreningen utsedd person.
2. Alla deltagare måste inneha skyttesportlicens för att få deltaga i Allsvenskan Individuellt.


Startavgiften 10Okr/skytt och gren betalas samtidigt med anmälan till Svenska Skyttesportförbundets bank
giro 473-4380. Ange ”Allsvenskan Individuellt” och skyttens namn och förening på inbetalningen.


Bestämmelser
1. Föreningens Lagledare rapporterar resultat senast 24:00 på omgångens sista tävlingsdag till 


asablomav@amail.com
2. Du skjuter i den klass som du brukar skjuta i respektive gren. (Enligt Tävlings PM).
3. Samma resultat får redovisas till både Lagtävlingen och Individuella tävlingen.
4. Spara era tavlor/utskrift med tävlingsskotten. Stickkontroller kommer att ske.
5. Alla resultat kommer laddas upp på sektionens hemsida efter omgångens sista skjutdag.
6. Resultat inskickade efter omgångens slut kommer inte godkännas.
7. OBS: Tävlingen får även skjutas på inomhusskjutbana om det krävs för väder och vind.


Priser
Medaljer till de tre bäst placerade resp, klass. __________________________________________________
Klasser____________________________________________Tävlingsschema 2021____________________
Fripistol Klasst, Klass 2, Klass 3,______________________ Omg 1_______2021-06-10—2021-06-29_____
Fripistol Veteraner__________________________________ Omg 2______ 2021-06-30—2021-07-20_____
Fripistol Juniorer____________________________________ Omg 3______ 2021-07-21—2021-08-10_____
Grovpistol Klass 1, Klass 2, Klass 3____________________ Omg 4______ 2021-08-11—2021-08-31______
Grovpistol Veteraner________________________________ Omg 5______ 2021-09-01—2021-09-21______
Snabbpistol Klass 1, Klass 2. Klass 3___________________________________________________________
Snabbpistol Veteraner_______________________________________________________________________
Snabbpistol Juniorer_________________________________________________________________________
Sportpistol Damer Klass 1, Klass2, Klass3_______________________________________________________
Sportpistol Herrar Klass 1, Klass2, Klass3_______________________________________________________
Sportpistol Juniorer__________________________________________________________________________
Sportpistol Veteraner_________________________________________ ______________________________
Standardpistol Damer Klass 1, Klass2, Klass3___________________________________________________
Standardpistol Herrar Klass 1, Klass2, Klass3____________________________________________________
Standardpistol Veteraner_____________________________________________________________________
Standardpistol Juniorer____________________ __________________________________________________
Allsvenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se 
Allsvenska Pistolseriens hemsida Individuellt: www.skvtteonline.se 
Tävlingsledare: Simon Magdeburg, maadeburasimon@Qmail.com 
Tävlingsjury: Pistolsektionens styrelse, maadeburasimon@amail.com 
För pistolsektionen: Simon Magdeburg, Kassör. maadeburasimon@Qmail.com 
Varmt välkomna med er anmälan!


SVENSKA SKYHESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
Postadress: Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM t Besöksadress; Fiskartorpsvägen ISA 


Telefon: 08-699 63 70 ) e-post: office@skyttesport.se | www.skvttesQQrt.se 
Org.nr. 802003-1707
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SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
SVENSKA


SKYTTESPOW
FÖRBUNDET


Inbjuder till
Allsvenskan 25 & 50m 2021 Lagtävling
Tävlingen sker som för luftallsvenskan med såväl resultatrapportering som
resultatredovisningen via webben. Anmälan av lag sker via webben. Tävlingen är som tidigare, en lagtäv
ling på hemmabana.


Anmälan och startavgift
För att undvika efteranmälningar kommer anmälningen ske enligt följande:
1. Föranmälan sker via e-post till tävlingsledaren senast 2021-05-30.1 meddelandet anges vem som är 


lagledare/ kontaktperson. Endast en lagledare per klubb. Samtliga anmälningar kommer att bekräftas 
via e-post.


2. Anmälan av lag sker på Allsvenska Pistolseriens hemsida, senast 2021-06-06(24:00), anmälan öpp
nar 2021-06-01. Alla deltagare måste inneha skyttesportlicens för att kunna registreras som skytt i la
get.


Startavgiften 200 kr/lag betalas samtidigt med anmälan till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 473- 
4380. Ange ”Krut allsvenska pistolserien” och klubbens namn på inbetalningen.


Bestämmelser
Tävlingsbestämmelser samt instruktion för anmälan och resultatredovisning kommer att läggas upp All
svenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se.
OBS: Tävlingen får även skjutas på inomhusskjutbana om det krävs för väder och vind.


Priser
Medaljer till de tre bäst placerade lagen i resp. division.
Priserna sänds ut efter avslutad tävling.


Lag och klasser___________________________Tävlingsschema 2021_______________
Fripistol 2st skyttar/lag_______________________ Omg 1____ 2021-06-10—2021-06-29
Grovpistol 2st skyttar/lag______________________Omg 2____2021-06-30—2021-07-20
Snabbpistol 2st skyttar/lag_____________________Omg 3____2021-07-21 —2021-08-10
Sportpistol Damer 2st skyttar/lag________________Omg 4 2021-08-11—2021-08-31
Sportpistol Herrar 2st skyttar/lag________________ Omg 5____2021 -09-01 —2021-09-21
Sportpistol Juniorer 2st skyttar/lag_______________________________________________
Sportpistol Veteraner 2st skyttar/lag_____________________ _________________________
Standardpistol Damer 2st skyttar/lag Någon enstaka div/lag kan få andra match-__________
Standardpistol Herrar 2st skyttar/lag datum beroende på antalet lag i divisionen__________


Allsvenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se 
Tävlingsledare: Gunnar Torstenson, qunnar.torstenson@amail.com 
Tävlingsdomare: Gunnar Torstenson, qunnar.torstenson@qmail.com 
Tävlingsjury: Pistolsektionens styrelse, maqdeburqsimon@qmail.com 
För pistolsektionen: Simon Magdeburg, Kassör, maqdeburqsimon@qmail.com 
Varmt välkomna med er anmälan!


SVENSKA SKYHESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
Postadress: Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM 1 Besöksadress: Fiskartorpsvägen ISA 


Telefon: 08-699 63 70 | e-post: office(9)skyttesport.se | www.5kyttesport.se 
Org.nr. 802003-1707
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HEM / NYHETER / NYHETER / VILTMALSSEKTIONEN INBJUDER TILL ALLSVENSKA VILDSVINSSERIEN SOM 2021


Viltmålssektionen Inbjuder till Allsvenska Vildsvinsserien 50m 2021
30 APR 2021 20:52
Viltmälsallsvenskan 50m är efterlängtad och efterfrågad och i slutet av maj sätter den igång! Här bjuds ni In till en givande hemmabane- och träningsaktivitet 
där ni samtidigt ställs mot andra föreningar. Anmäl er senast den 15 maj!


Uppdaterad: 30 APR 2021 20:52 


Program: 30 långsam + 30 snabb.


20 långsam + 15 stående för yngre juniorer (upp till och med 16 år).


Antal deltagare i lag
Tre skyttar per vanligt lag.
Två eller fler skyttar per damlag respektive juniorlag, där de två bästa resultaten räknas.
En dam + en herre i MixTeam-lag


En skytt kan medverka i "ordinarie huvudlag' + damlag, Juniorlag eller mixed team-lag och använda samma resultat från grundomgången. En skytt kan dock inte detta i 
klubbens “A- och B-lag".
Tävlingsprogram


• Omg 1; 23/5-5/6
• Omg 2: 6/6-19/6
• Omg 3: 20/6-3/7
• Omg 4; 4/7-17/7
• Omg 5: 18/7-31/7
• Omg 6: 1/8-14/8


Anmälan
Anmälan ska vara tävlingsledningen tillhanda senast den 15 maj pä mall resultatviltmal@skyttesport.se.


Ange alltid lagnamn, skyttarnas data (namn och tävlingslicens) samt om fler lag från föreningen ska medverka, även t.ex. lag 1 Etc.
Medverkande skyttar ska ha giltig tävlingslicens. (Undantag: tävlande under 15 är vid årets slut).


Ange även kontaktpersonens namn, adress, telefon samt fungerande e-postadress.


Startavgift
400 kronor för vanliga lag, 200 kronor för damlag öch juniödag eller 150: för Individuell tävlan. Under 2021 är MIxTeam gratis.


OBS! Lag som startade och betalade för Allsvenskan 50 meter 2020 skjuter gratis 2021. Helt nya lag som ej sköt allsvenskan 2020 betalar halva priset första året 
Startavgiften betalas till Skyttesportförbundets bankgiro: 834-7718. Notera pä talongen alltid Lagnamn plus Konto 61121.


Resultatrappoitering
Resultat skickas i aktuell resultatmall (fås efter anmälan) omgående efter avslutad skjutomgång In till resultatviltmal@skyttesport.se, dock senast tisdag 20:00 efter 
omgångens slutdatum. Har ni problem/förhinder av något slag rapporteras detta till samma adress före avslutad omgång. INGA andra resultatredovisningslösningar 
godtas.


OBS! Omgångens resultat ut till alla andra lag kan Inte levereras utan att ni rapporterat era resultat. Tävlingsledare ska Inte behöva söka upp resultat, utan det skall ni 
skicka In. Följs detta kommer vl att tillsammans kunna ha en välfungerande Allsvenska 2021.


Resultat
Resultat redovisas fortlöpande på Viltmälssektiönens hemsida på www.skyttesport.se.


Tävlingsledare: Lennart Tuvesson
Jury: Carl-Henrik Gilljam, Louise Samuelsson och Patrik Wilhelmsson.


Genom att anmäla er till Allsvenskan accepterar ni ur ett GDPR-perspektiv att Viltmålssektionen och dess utsedda ansvariga hanterar era personuppgifter, delar 
kontaktuppgifter till andra medverkande lag och använder nödvändiga personuppgifter i vår resultatredovisning.


Välkomna och lycka till!


Skribent: Josefin Warg 
E-post: Adressen Gömd


3 kommentarer •
Skriv en kommentar Q


VI använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera kerrekt Genem att använda våra tjänster 
godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies. (http://ldrottonline.se/OmldrottOnline/OmkakorCookies)


Jag godkänner
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Skara 2021-11-19


Yttrande om skytteverksamhet vid Falköping skjutbana.


Svenska Jägareförbundet gjorde 2019/20 en skrivelse där vi från förbundets sida 
förklarade vår syn på de kraftigt försämrade villkoren som skjutbanan i 
Falköping stod inför.


Nu, ett par år senare kan vi konstatera att beslutet drabbat Jägare och skyttar i 
Falköpings kommun på ett mycket negativt sätt.


I Falköpings kommun genomförs årligen 5-6 Jägarskolekurser, där eleverna får 
en teoretisk och en praktisk utbildning för att sedan kunna ta sin Jägarexamen.
Totalt utbildas ca 70 nya jägare i Falköpings kommun. Eleverna är från 
kommunen och de praktiska momenten genomförs på Falköpings skjutbana i 
syfte att underlätta såväl transport som deltagande av de ofta unga eleverna.
Tyvärr har de kraftigt inskränkta skjuttiderna försvårat elevernas möjlighet att 
boka skjuttider och eleverna har i stället tvingats söka sig till Skövde 
Jaktskyttebana. Skövde Jaktskyttebana i sin tur hade redan sen tidigare en hård 
belastning då de ett normalt år examinerar mellan 150-200 elever i 
Jägarexamen. Skövde har även ett mycket aktivt övningsskytte för banans ca 
600 medlemmar och Jaktvårdskretsens ca 700 medlemmar.
Eleverna från Falköping har också blivit hänvisade till Grästorp som även de har 
en mycket aktiv verksamhet med examinationer vilket gör att det kan vara svårt 
för eleverna att få den tid som behövs på skjutbanan. En elev kan behöva 8-10 
lektioner i de olika skyttemomenten vilket gör att tidsåtgången för träning och 
examination snabbt blirtidsomfattande.


Svenska Jägareförbundet oroas av att framtidens Jägare inte ges tillräckligt med
möjligheter att övningsskjuta både i samband med uppskjutning och i det längre
perspektivet i att öva sitt skytte. En Jägare bör i så stor omfattning som möjligt
öva sitt skytte årligen för att känna trygghet i att hantera sitt vapen och avlossa 0
skott. Det säkerställer både jaktsäkerheten och djuretiken i de svenska
skogarna. Med anledning av detta befarar förbundet att de kraftiga ^
restriktionerna på skjutbanan I Falköpings kommun i det längre perspektivet kan ^


öka risken för till exempel eftersök i samband med Jakt. ^


Svenska |Sgaref6rbundet
öster Malma, SE-6ii 91 Nyköping ■ Tel: 0155-24 6a 00 • Fax: 0155-24 62 50 


Plusgiro: 152292-9 - Bankgiro: 566-6755 - Org. nr 802001-6658 
www. jägareförbundet, se







Utöver den "vanliga" jägaren så finns ett antal jägare som tillhör den Nationella 
Viltolycksorganisationen, NVR som årligen genomför hundratals eftersök på 
trafikskadat vilt i kommunen. Jägare är en del av samhället och samhället 
behöver ofta jägares tjänster. Även denna grupp måste ges möjlighet att 
övningsskjuta i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa kvalitén på 
sitt eftersök.


övningsskyttet förknippas ofta med kulvapen men mycket jakt sker med 
hagelvapen och övningsskyttet med hagel inskränks kraftigt pga. skjutbanans 
restriktioner.


Svenska Jägareförbundet ser med stor oro på de inskränkningar som Falköpings 
skjutbana drabbats av och vill återigen lyfta de svårigheter som kan komma av 
inskränkningarna.


Karl-Johan Brindbergs 
Jaktvårdskonsulent 
Svenska Jägareförbundet








   Sid 1 (25) 


 


VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 


DOM 
2020-10-16 
meddelad i 
Vänersborg 


Mål nr M 1167-20 
 
  


  
 


 
 
 


Dok.Id 478281 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070 
462 28 Vänersborg 


Hamngatan 6 0521-27 02 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 


www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 


 


PARTER 
 
Klagande 
Falköpings jakt- och sportskytteklubb 
c/o Daniel Tiverman 
Blåklintsgatan 36 
521 41 Falköping 
  
Motparter 
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
 
2. Johanna Höög 
Mörkagården,  
Friggeråker 
Falköping 
 
3. Martin Höög 
Adress som 2. 
 
4. Christian de Groot 
Snösbäck 2 
521 91 Falköping 
 
5. Maria van Ratingen 
Adress som 4. 
 
6. Eugen Lund-Petersen 
Snösbäck 1 
521 91 Falköping 
 
7. Ingrid Lund-Petersen 
Adress som 6. 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöprövningsdelegationens beslut 2020-02-
05 i ärende nr 551-3675-2019, se bilaga 1 
 
SAKEN 
tillstånd för skjutbana på fastigheten Falköpings Gunnestorp 5:4  
 
_____________ 







  Sid 2 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 


 
M 1167-20 


Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
DOMSLUT 


Mark- och miljödomstolen ändrar miljöprövningsdelegationens beslut endast på så 


sätt att  


a) Villkor 6 ska ha följande lydelse. 


6. Högst 64 000 skott får skjutas per kalenderår. Av dessa får högst 
a. 32 000 skott vara hagel och 
b, 7 000 skott vara älgskytte klass 1 eller motsvarande. 
 


b) Utredningsuppdrag U1 a) ha följande lydelse. 


En uppdaterad eller kompletterande bullerutredning som redovisar buller-


spridning från de vapenslag och kalibrar som är aktuella vid respektive ba-


nor, inklusive bullerspridning från kaliber .357 på pistolbanan. Bullerutred-


ningen ska även visa på vilka resultat bullerdämpande åtgärder kan resul-


tera i. 


 


c) Tabellen i den provisoriska föreskriften P2. ha följande utseende. 


 


 


 


 


 


 


1). Annan kaliber med motsvarande eller lägre ljudnivå kan godtas. 


2). Tillsynsmyndigheten ska informeras om att tävling planeras på en söndag senast tre veckor innan. 


 


Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt 


_____________ 


1, pistolbana pistol kal 
.221 


  sommarhalvår tisdag, torsdag 9-18 


måndag, onsdag 9-20 


Lördag 9-15 


vinterhalvår Onsdag 9-20 


Lördag 9-15 


2, skeet-trap-
sporting och 3, 
trap 


Hagel   Sommarhalvår Måndag 16-20 


tisdag, torsdag 16-18 


Onsdag 9-20 


Lördag 9-15 


Vinterhalvår Onsdag 9-20 


Lördag 9-15 


4, viltmål 50 m, 
5.viltmål 80 m 
6.inskjutning 80 
m 


kula   fr.o.m. 1 april t.o.m.14 juni, 
fr.o.m. 1 augusti t.o.m. 30 septem-
ber 


tisdag, torsdag 16-18 


måndag, onsdag 9-20 


Lördag 9-15 


fr.o.m. 1 oktober 31 mars Onsdag 9-20 


Lördag 9-15 


Måndag 16-20 
Torsdag 9-20 


jaktstig hagel   hela året två lördagar per år 9-15 


alla tävling2   hela året två söndagar per år 9-15 







  Sid 3 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 


 
M 1167-20 


Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 


Länsstyrelsen i dåvarande Skaraborgs län lämnade den 13 december 1983 Falkö-


pings Jakt- och sportskytteklubb tillstånd enligt miljöskyddslagen att bedriva verk-


samhet på skjutbanor på fastigheten Gunnestorp 5:4 i Falköpings kommun. Den till-


ståndsgivna verksamheten avsåg skeetbana, trapbana, pistolbana, viltmålsbana 50 m 


och 80 m samt jaktstigar. 


 


Den 10 mars 1988 meddelades nytt tillstånd för verksamheten, varvid länsstyrelsen 


fastställde följande villkor för verksamheten 


1. Verksamheten vid skjutbaneanläggningen får bedrivas på skeetbana, trap-
bana, pistolbana, viltmålsbana 50 m och 80 m samt jaktstigar. 


2. Skjutning får ej ske med vapen och ammunitionskombinationer som ger 
upphov till högre ljudnivåer än vad som angetts i ansökningarna för re-
spektive bana. 


3. Verksamheten får bedrivas: 
vardagar utom onsdag kl. 9-20 
onsdag, som ej är helgdag kl. 9-21 
lördagar, söndagar, helgdagar kl. 9-18 
jaktstigar 2 söndagar per år kl. 9-15 
På pistolskyttebanan får skjutning med kal 22 pågå vardagar till kl. 21. 
För enstaka tillfällen får kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd medge 
verksamhet på andra tider än ovan angivna. Ansökan ska i god tid ske till 
nämnden. 


4. Jakt- och sportskytteklubben ska genom tydligt uppsatta skyltar vid skjut-
banorna ange tillåtna skjuttider. 


5. Klubben ska senast 15 mars varje år till länsstyrelsen lämna en redogörelse 
för föregående års skjutningar (vilka dagar som de olika banorna utnyttjats 
samt hur många skott som skjutits). 


 


I den ansökan som resulterade i 1988 års tillstånd angav Falköpings jakt- och sport-


skytteklubb att klubben beräknar att 32 000 hagelskott (skeet, trap och jaktstig), 


25 000 skott klass kal 22 (viltmål 50 m samt pistolskytte) och 7 000 skott med klass 


1-vapen (viltmål 80 m, totalt alltså 64 000 skott per år, skall avlossas vid skyttean-


läggningen i framtiden.  
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Den 22 januari 2019 ansökte Länsstyrelsen i Västra Götalands län vid Miljöpröv-


ningsdelegationen vid samma länsstyrelse om omprövning av det gällande tillstån-


det för verksamheten vid skjutbanan på fastigheten Falköping Gunnestorp 5:4. Mil-


jöprövningsdelegationen biföll länsstyrelsens talan på så sätt att delegationen i be-


slut den 5 februari 2020  


- upphävde villkoren 2 och 3 enligt ovan, 
 


- beslutade följande nya villkor. 
6.  Högst 64 000 skott får skjutas per kalenderår. Av dessa får högst 


a) 32 000 skott vara hagel på banorna 2 (skeet-trap-sporting), 3 (trap), 5 
(viltmål 80 m) och jaktstig. 


b) 7 000 skott vid älgskytte på banorna 5 (viltmål 80 m) och 6 (inskjutning 
80 m). 
 


- För en prövotid om 1 år från lagakraftägande beslut sköt upp avgörandet av 
slutliga villkor för bullerpåverkan och skyddsåtgärder för att minska buller 
samt verksamhetstider. Följande prövotidsuppdrag fastställdes. 
Falköpings jakt- och sportskytteklubb (klubben) ska under prövotiden genom-
föra följande: 
U1. Utreda vilka bullerdämpande åtgärder och andra åtaganden som kan göras 


för att minska påverkan av buller vid närbelägna bostäder. Utgångspunk-
ten bör vara att innehålla de lägre värden för buller som anges i Natur-
vårdsverket allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15). Ut-
redningen ska innehålla följande. 
a) En uppdaterad eller kompletterande bullerutredning som redovisar bul-


lerspridning från de vapenslag och kalibrar som är aktuella vid respek-
tive banor, inklusive bullerspridning från jaktstig och kaliber .357 på 
pistolbanan. Bullerutredningen ska även visa på vilka resultat buller-
dämpande åtgärder kan resultera i. 


b) En redogörelse för vilka bullerdämpande åtgärder som kan vidtas vid 
respektive bana avseende val av kaliber, ljuddämpande vapen, utform-
ning av skjuthus, skärmar och vallar samt övriga bullerdämpande åt-
gärder. 


c) En redogörelse för vilken bullerdämpande effekt (i dBAI) respektive 
åtgärd skulle innebära. 


d) Uppgifter om kostnad för att vidta respektive åtgärd. 
e) En bedömning av vilka åtgärder klubben anser är skäliga att vidta samt 


en tidplan för när åtgärderna kan vara vidtagna. Bedömningen ska in-
nehålla en utförlig motivering till angivna åtgärder och tidsplan. Även 
om vissa åtgärder inte bedöms som skäliga ska det utförligt motiveras. 
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U2. Utreda vilka tider för olika typer av skjutverksamhet klubben anser ska 
fastställas. Utgångspunkten bör vara två skjutfria dagar i veckan, en var-
dag samt söndag, skjutfria större helger och en skjutfri period under som-
maren. Klubben ska föreslå villkor för när i veckan och på året olika 
verksamheter (bana/aktivitet/vapenslag/ammunition) får bedrivas och 
ange tidsbegränsningar. 


Redovisning av utredningsuppdragen samt förslag till slutliga villkor ska läm-
nas till Miljöprövningsdelegationen senast 1 år efter det att detta beslut har 
fått laga kraft. 
 


- Beslutade följande provisoriska föreskrifter för prövotiden  
P1.  Skjutning får inte ske med vapen och ammunition som ger upphov till 


högre ljudnivåer än vad som framgår av bullerutredningen från den 
19 maj 2011. 


P2.  Verksamheten får endast bedrivas under perioder, dagar och tider som 
anges i tabellen nedan. Skjutverksamhet får dock inte förekomma 
- under perioden 15 juni - t.o.m. den 15 augusti samt 
-  på helgdagar samt på påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsaft-


nar. 
Med sommarhalvår avses perioden fr.o.m.1 april - t.o.m. 14 juni samt 
fr.o.m. 16 augusti - t.o.m. 30 september och med vinterhalvår avses perio-
den fr.o.m.1 oktober - t.o.m. 31 mars. 
Bana/aktivitet Typ Period Dag1  Tid 


1, Pistolbana pistol kal .221  sommarhalvår måndag, tisdag, torsdag 9–18 
      onsdag 9–20 


      lördag 9–15 


    vinterhalvår onsdag 9–20 


      lördag 9–15 
2, skeet-trap-sporting och hagel sommarhalvår måndag, tisdag, torsdag 16–18 
3, trap     onsdag 9–20 


      lördag 9–15 


    vinterhalvår onsdag 9–20 


      lördag 9–15 
4, viltmål 50 m, kula sommarhalvår måndag, tisdag, torsdag 16–18 
5, viltmål 80 m     onsdag 9–20 
6, inskjutning 80 m     lördag 9–15 


    vinterhalvår onsdag 9–20 


      lördag 9–15 
Jägarexamen   april-maj måndag 16–18 
      torsdag 9–20 
Jaktstig hagel hela året två lördagar per år 9–15 
Alla tävling2  hela året två söndagar per år 9–15 
1) Annan kaliber med motsvarande eller lägre ljudnivå kan godtas. 
2) Tillsynsmyndigheten ska informeras om att tävling planeras på en söndag senast tre veckor innan. 
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YRKANDEN M.M. 


Falköpings jakt- och sportskytteklubb har yrkat att miljöprövningsdelegationens 


beslut ändras i enlighet med vad som anförs nedan, samt anfört bl.a. följande till ut-


veckling av sin talan.  


Sammanfattning 


Föreningen ifrågasätter den omfattande begränsning av tillstånd för antal avlossade 


skott som delgivits i dom nya villkoren. Villkoren är otydliga då begränsningar för 


bana 5 anges i både villkor 6. a och 6. b. Vidare jämställs skytte i kal .22 LR i vill-


koren med hagel- och kulvapen med grövre kalibrar vilket inte kan vara praxis. 


Skottbullerberäkningar för pistol kal .22LR på pistolbanan utförda 2011 visar att 


skottbullernivån ligger inom 65 dBAI redan inom skjutbaneområdet, vid närmaste 


fastighet bör impulsljudet från pistol kal .22 vara knappt hörbart, skytte på viltmåls-


bana 50 m bedöms ha ungefär samma störningspåverkan på omgivningen eftersom 


båda skyttegrenarna använder samma ammunitionstyp. Skytte med kal .22LR-vapen 


bör inte belastas med ytterligare restriktioner gällande skjuttider. Skjuttider enligt 


tillståndet 1988 bör även fortsättningsvis gälla för dessa skyttegrenar. 


 


Jaktstigar får enligt beslutet genomföras vid 2 tillfällen per år, försiktighetsmått vid-


tas genom annonsering, skyltning och avspärrning av berörda områden. Dessa täv-


lingar kan ses som tillfällig art där skottbullerbelastningen på närbelägna fastigheter 


ligger inom Naturvårdverkets rekommendationer. Miljöpåverkan bör ses som ringa 


och hanteras inom ramen för 6 kap. 3 § miljöbalken. 


 


Alla aktiviteter på skjutbanan är fritidsaktiviteter där huvuddelen av verksamheten 


bedrivs efter kl. 18:00 vardagar samt lördagar och söndagar. Med de tidsbegräns-


ningar som det provisoriska tillståndet tillåter blir det stora svårigheter att genom-


föra föreningens verksamhetsplan både gällande träningsskytte, skytte på älg för 


kompetensbevis, inskjutning av vapen och utbildningar för jägarexamen. 


 


Sommaruppehåll under juli månad kan anses som en praxis vid landets skjutbanor. 


Med ett uppehåll enligt det tillfälliga tillståndet 15 juni fram till den 15 augusti 


kommer det inte att vara möjligt med skytteträning och inskjutning av vapen inför 
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den egentliga jaktsäsongen som kan anses börja den 1 augusti. Vidare ifrågasätts yt-


terligare inskränkningar i skjuttider vintertid, normalt är det lågsäsong på skjutbanor 


vintertid på grund av kyla, frusna kulfång mm. då skjutbanorna periodvis beläggs 


med skjutförbud av dessa anledningar. Därutöver är omgivningen mindre störkäns-


lig på grund av en allmänt mer omfattande inomhusvistelse. Ett sommaruppehåll 


under juli månad. Inget vinteruppehåll är motiverat. 


 


Omprövning av nya villkor 


Föreningen har årligen redovisat antal skjutna skott i enlighet med tillståndet 


1983/1988. 2018 Redovisades 100 100 skott. Föreningen har erfarit att det ökade in-


tresset av skytte beror på att antalet skjutbanor i regionen har minskat samt att de-


batten om etik i jakt och skytte speciellt hos nya jägare har blivit en allt viktigare 


del i jakten, det sker allmänt en förtätning av bebyggelse och det rörliga friluftslivet 


har ökat. Det är faktorer som har gjort att övningsskyttet har ökat och flyttat in från 


den egna jaktmarken till skjutbanan. En allt större del av jaktlagen ställer höga krav 


på den enskilda jägaren där ett krav är att årligen visa godkända prov från skytte på 


skjutbana. En viktig del i föreningens verksamhet är utbildning av nya jägare där en 


stor del i undervisningen är praktiskt skytte. 


 


Föreningen har idag ca. 380 medlemmar. Dessutom tas traktens jägare emot för in-


skjutning av vapen och sina årliga kompetensprov inför jakten. En så stor begräns-


ning som anges i de nya villkoren både i tillåten skjuttid och antal skott för hagel 


kommer att medföra att delar av verksamheten omöjliggörs. Konsekvenser för före-


ningen är att det blir svårt att bibehålla viktiga delar i verksamheten, till exempel att 


genomföra tävlingar, träning på elitnivå, jägarexamenundervisning och ungdoms-


verksamhet. Detta kommer också att drabba föreningen ekonomiskt genom förlust 


av medlemmar. 


 


Den skottbullerberäkning som gjordes 2011 för vapen och ammunition ansågs vara 


dimensionerande för skytteanläggningen, inga beräkningar gjordes av den anled-


ningen för grovpistol och viltmål 50 m. För pistolbanan I vapengrupp grovpistol 


kan kaliber .357 magnum anses som värsta fallet där behovet av en kompletterande 
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beräkning föreligger. Beräkningarna innefattade skeetskytte, trapp, viltmål 80 och 


pistol kal .22 och viltmål kal 30-06 som kan anses som värsta fallet för dessa vapen-


grupper. För hagelskytte gjordes beräkningar för kal .12,24 g. Ingen korrektion 


gjordes för omgivande terräng och växtlighet vid någon av beräkningarna. 


 


Föreningen är medveten att skottbullerbelastningen på närmaste fastighet ligger i 


det övre området, för det som man idag anser som praxis främst när det gäller ha-


gelskyttet. Föreningen har därför infört vissa åtgärder och vidare åtgärdsförslag är 


för närvarande under bearbetning. Bullervallar och andra anordningar används all-


mänt vid skjutbanor för att begränsa bullerpåverkan på omgivningen, hur effektiva 


de fysiska åtgärderna är beror på dess utformning. 


 


Utbildningar 


Föreningen har påbörjat utbildningar för ungefär 50 nya jägare som enligt planer 


skall vara slutförd under juni månad. Utbildningen sker under elevernas fritid vilket 


betyder att den praktiska delen kan tidigast kan börja kl. 18:00. Att under så kort tid 


som det tillfälliga tillståndet medger utbilda ett så stort antal jägare i praktiskt skytte 


är inte möjligt, det kommer att medföra en stor inskränkning i jägarexamenverk-


samheten. Den praktiska utbildningen innebär att eleven skott för skott får instrukt-


ion gällande säkerhet och skjutteknik, skyttet sker vid hagelskyttet i en riktning 


(frånduva) och markmål. Hagelskyttet på duva förläggs på skeetbanan, där sker 


skyttet i endast en skjutriktning, detta kan anses så gynnsam som möjligt ur stör-


ningssynpunkt. Kulskyttet sker på viltmål 80 m och inskjutningsbana (sittande och 


med jägarmässigt stöd). 


 


Övningsskytte 


Föreningen ifrågasätter villkoret med skjuttid fram till kl. 18:00 3 dagar i veckan 


och 2 månaders sommaruppehåll. I praktiken har många skyttar inte möjlighet att 


påbörja skyttet före kl. 18:00 vilket betyder att det blir ett fåtal skyttar som har möj-


lighet att skjuta ett litet antal skott under dessa dagar och ett orimligt stort antal 


skyttar blir hänvisade till några timmar under en vardag och lördag. Möjligheten att 


bedriva en meningsfull skytteträning för så många skyttar är obefintlig. 
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För jägare startar den egentliga jaktperioden den 1 augusti med klövvilt den 16 au-


gusti, med dessa begränsningar försvåras den viktiga skjutträningen och inskjutning 


av vapen inför den tidiga jaktsäsongen. Risken blir uppenbar att jägarna tränar och 


kontrollskjuter sina vapen på den egna jaktmarken, konsekvensen riskerar bli ökad 


risk för skadeskjutning och olyckor på grund av bristfällig skytteträning. 


 


Viltmål 50 m och pistol kal .22 


Föreningen ifrågasätter de begränsningar som beslutats för gällande kal .22 skytte. 


Skottbullerberäkningar för pistol kal .22LR på pistolbanan utförda 2011 visar att 


skottbullernivån ligger väl inom 65 dBAI, det redan inom skjutbaneområdet. 


Vid närmaste fastighet bör impulsljudet från pistol kal .22 vara knappt hörbart. 


Skytte på viltmålsbana 50 m bedöms ha ungefär samma störningspåverkan på om-


givningen som pistol kal .22LR. 


 


Jaktstigar 


Föreningen genomför 2 jaktstigar per år. En jaktstig är tävling en slinga på någon 


kilometer där vanligen 8 skjutstationer med till största delen markmål. Skjutsta-


tioner brukar ofta varieras och är ofta inte inrättade i direkt anslutning till ordinarie 


skjutplatser. Tävlingarna är av tillfällig art, försiktighetsmått vidtas genom annonse-


ring, skyltning, avspärrning av berörda områden och vid val av lämpliga skjutrikt-


ningar. Med anledning av att tävlingarna är av tillfällig art anser inte föreningen att 


det är rimligt vare sig miljö- eller kostnadsmässigt att genomföra skottbullerberäk-


ningar. Ett krav på skottbullerutredningar för tävlingar som genomförs 2 gånger per 


år, vanligen mot markmål omöjliggör tävlingsverksamhet med jaktstigar. 


 


Åtgärder 


Föreningen ser möjligheter att minska miljöpåverkan som orsakas av bland annat 


skottbuller och arbetar aktivt för detta. Modifiering av skjuthallar med ljuddäm-


pande anordningar, restriktioner för vissa vapentyper, anläggningar av vallar och ju-


stering av skjutriktningar eller kombinationer av dessa är exempel på åtgärder. 
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Vissa enklare åtgärder införs succesivt redan i närtid. En vidare skottbullerutredning 


där åtgärdsförslag ingår är nödvändig för att finna en lämplig lösning på åtgärder. 


 


Skjutbanan ligger i ytterkanten av ett industriområde med Falköpings flygfält i bak-


grunden, båda tidvis bullriga miljöer. Närmast skjutbanorna finns 2 bostadshus på 


ungefär 750 till 900 m avstånd, i övrigt består närområdet av öppna fält närmaste 


övrig bostadsfastighet i skjutriktningarna finns på ungefär 2 km avstånd. Goda för-


utsättningar bör finnas att även fortsättningsvis bedriva och utveckla verksamheten i 


oförändrad eller utökad omfattning genom anläggning av förbättrade skyddsvallar 


och införande eller modifieringar av skyddsanordningar och andra tekniska föränd-


ringar. 


 


Falköpings Jakt- och sportskytteklubb har till stöd för sin talan åberopat nedanstå-


ende yttrande från skytteansvarige jaktvårdskonsulenten Lars Björk i Svenska Jäga-


reförbundet (i samråd med förbundsjurist Ola Wälimaa). 


Klubben bedriver en omfattande verksamhet som jägarkåren är i stort behov av 


skjutbanan i detta område. Klubben har varit på denna plats sedan år 1974 och be-


dömd som en mycket lämplig plats vid anläggandet av banan. Det har skett en utök-


ning av verksamheten då banor i närområdet har lagt ner sin verksamhet detta pga. 


att närboende klagat på buller. Av naturliga skäl blir att dessa jägare kommer till 


Falköping SSK för att träna inför jakten. Banans upptagningsområde är jägare och 


skyttar från Falköpings kommun samt även från intilliggande kommuner då det är 


brist på skjutbanor i området. De flesta jägare är medlemmar i Svenska Jägareför-


bundet och ca 580 medlemmar i området nyttjar normalt banan. För att dessa ska ha 


den möjlighet till träning inför jakten räcker det inte med de öppettider som be-


stämts. I Skaraborgs län har Jägareförbundet drygt 5 000 medlemmar. 


 


Enligt § 27 i Jaktlagstiftningen har jägare skyldighet att se till att djur inte orsakas 


onödigt lidande vid jakt. Detta innebär dels att jägarna måste se till att vapnen är rätt 


inskjutna och även kontrollskjuta dessa under jaktsäsongen samt träna inför jakten. 


Om det inte finns skjutbana tillgänglig för detta kommer det sannolikt att bli färre 


kontrollskjutningar av vapen och dessa kommer att ske på den egna jaktmarken med 
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betydligt sämre förutsättningar både ur träningssynpunkt och säkerhetsmässigt. Det 


förutsätts även i Naturvårdsverkets föreskrifter att jägarna årligen tränar inför jak-


ten. Falköping SSK är en lämplig bana för detta och det är geografiskt långt till 


närmaste bana. I området är det idag för få skjutbanor för det behovet som finns. 


Om Falköping SSK:s bana får de inskränkningar som föreslås kommer det att bli 


mindre träning och längre resor för jägarna. På Falköping SSK:s banor har man 


möjligheter att ha en stor variation på skjutbanan där olika jaktsituationer kan trä-


nas. 


 


Utbildning av nya jägare sker i stor omfattning på Falköping SSK:s bana. Det är ett 


måste att träna för att vara nog duktig för att klara att avlägga proven för jägarexa-


men. Därför krävs det ett antal tillfällen med träning för att klara av dessa prov. Det 


är därför inte rimligt att det är alltför långt mellan banorna för att träna och avlägga 


proven inför jägarexamen. De förkortade tiderna för Falköping SSK är för även för 


kort för jägarexamensverksamheten. 


 


Det är den svenska jägarkåren som på uppdrag av polisen genomför eftersök och 


avlivning av trafikskadat vilt i Sverige. För att klara dessa uppdrag krävs en god 


skytt som tränar i stor omfattning. Även till inskjutning/kontrollskjutning har de of-


tare behov än vanlige jägaren då de på eftersöken slår i sina vapen. De eftersöksjä-


gare som finns i Falköpings kommun använder Falköping SSK:s bana för sin trä-


ning och kontrollskjutning av vapen. Det kan då inte vara alltför långt till en skjut-


bana för dem för att kunna genomföra sina uppdrag till polisen. 


 


Naturvårdsverket har ansvar för tillsyn och vägledning när det gäller miljöbalkens 


tillämpning. Av denna anledning har de utfärdat allmänna råd NFS 2005:15 till väg-


ledning i frågor rörande bullerdämpning, begränsningar och försiktighetsmått avse-


ende buller från skjutbanor. Allmänna råd är formellt endast vägledande men för att 


frångå dem bör särskilda skäl föreligga i ett konkret ärende. Några sådana skäl som 


skulle kunna motivera andra begränsningar än vad som framgår av de allmänna rå-


den finns inte. Jägareförbundet har därför uppfattningen att de regler som framgår 


av de allmänna råden bör tillämpas fullt ut. 
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När det gäller buller från skjutbanor som är nyanlagda eller väsentligen ombyggda 


anges i de allmänna råden att en bullernivå vid permanentboende eller fritidshus på 


70 dBAI är acceptabla vardagar 07-22 samt 9-19 helger. 65 dBAI är acceptabla 19-


22 helger. Detta innebär att inga begränsningar av skjuttider annat än vardag 22-07 


samt helger 22-09, bör förekomma om de bullernivåer som uppmätts inte överstiger 


65 dBAI. Samma sak gäller för hagelskytte om bullernivåerna inte överstiger 


70 dBAI, eftersom de allmänna råden anger att bullerdämpande åtgärder i dessa fall 


inte kan genomföras. Om bullernivån uppgår till maximalt 75 dBAI bör endast be-


gränsningar komma ifråga kvällstid på helger kl. 19-22. Ytterligare undantag på 


helger redan från 07.00 från bullernivåerna är dock motiverade enligt de allmänna 


råden för samtliga fall där Svenska Mästerskap eller större liknande tävlingar arran-


geras. 


 


Tidsbegränsningar bör enligt de allmänna råden inte komma ifråga om inte de an-


givna bullernivåerna överskrids. Således är det Jägareförbundets uppfattning inte 


förenligt med gällande rätt att tidsbegränsa de verksamheter som inte medför en 


störning i form av buller över riktvärdena i de allmänna råden. I Falköping SSK:s 


fall bör alltså inga begränsningar av kulskyttet kunna komma ifråga annat än natte-


tid i enlighet med vad som framgår av de allmänna råden. 


 


I Sverige är det idag inte obligatoriskt årligt skjutprov för att få jaga. De flesta jakt-


lag har dock egna krav på att träna inför jakten. För att detta ska vara möjligt krävs 


att det finns tillräckligt med skjutbanor som det inte är alltför långt till. Om begräns-


ningar sker enligt förslag från boende samt miljöprövningsdelegationen i Västra 


Götaland runt Falköping SSK kommer sannolikt inte jägarna i området få tillgång 


till skjuttider för att träna och genomföra ett sådant prov. Sammanfattningsvis stri-


der således förslagen mot de allmänna råden vad gäller tidsbegränsningar avseende 


skyttet eftersom några sådana inte bör förekomma annat än nattetid. 
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län har anfört följande. 


Länsstyrelsen anser att villkor 6 bör justeras samt att tider och perioder i prövotids-


villkoret P2 kan utökas något. Vidare medger länsstyrelsen ändring av U1 a, dvs. att 


bullerberäkningar inte behöver genomföras för jaktstigen. Länsstyrelsen motsätter 


sig övriga ändringar. Yrkandena i de delarna bör därför avslås. Länsstyrelsen Vi fö-


reslår följande formulering av villkor 6, P2 och U1 a.  


 


6. Högst 64 000 skott får skjutas per kalenderår. Av dessa får högst 
a. 32 000 skott vara hagel på banorna-2-(skeet-trap-sporting), 3 (trap), 5-(vilt-


mål 80 m-) och jaktstig, och 
b, 7 000 skott vara vid älgskytte klass 1 eller motsvarande på banorna-5-(vilt-


mål-80-m)-och-6-(inskjutning-80-m). 
  


P2 


 


 


 


 


 


1). Annan kaliber med motsvarande eller lägre ljudnivå kan godtas. 


2). Tillsynsmyndigheten ska informeras om att tävling planeras på en söndag senast tre veckor innan. 


 


U1 a) En uppdaterad eller kompletterande bullerutredning som redovisar buller-
spridning från de vapenslag och kalibrar som är aktuella vid respektive ba-
nor, inklusive bullerspridning från jaktstig och kaliber .357 på pistolbanan. 
Bullerutredningen ska även visa på vilka resultat bullerdämpande åtgärder 
kan resultera i. 


 


Bana/aktivi-
tet 


Typ   Period Dag  


3, pistolbana pistol kal 
.221 


  sommarhalvår måndag, tisdag, torsdag 9-18 


måndag, onsdag 9-20 


lördag 9-15 


vinterhalvår onsdag 9-20 


lördag 9-15 


4, skeet-trap-
sporting och 3, 
trap 


Hagel   Sommarhalvår måndag 16-20 


måndag, tisdag, torsdag 16-18 


onsdag 9-20 


lördag 9-15 


Vinterhalvår onsdag 9-20 


lördag 9-15 


5, viltmål 50 m, 
5.viltmål 80 m 
6.inskjutning 80 
m 


kula   sommarhalvår 


fr.o.m. 1 april — t.o.m.14 juni, 
fr.o.m. 1 augusti — t.o.m. 30 september 


måndag, tisdag, torsdag 16-18 


måndag, onsdag 9-20 


Lördag 9-15 


fr.o.m. 1 oktober — 31 mars Onsdag 9-20 


Lördag 9-15 


jägarexamen    april-maj Måndag 16 18 


16-20 
Torsdag 9-20 


jaktstig hagel   hela året två lördagar per år 9-15 


alla tävling2   hela året två söndagar per år 9-15 
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I ansökan från 1988 angavs att ammunitionsåtgången per år skulle vara totalt ca 


64 000 skott varav 32 000 hagel och 7 000 klass 1 älgskytte. Villkor 6 är således 


endast ett förtydligande av hur många skott som tillståndet medger. Villkoret kan 


dock förenklas på så sätt att banorna inte anges i villkoret. Vidare bör det framgå att 


begränsningen för älgskytte endast gäller klass 1 eller annat skytte med motsva-


rande bulleremission. Skytte med kal .22 ska alltså inte medräknas i de 7 000 skot-


ten. 


 


Vad gäller P2 kan det vara rimligt att, för att i större utsträckning möjliggöra trä-


ning, utbildning och examen, öppna upp med ytterligare en kväll i veckan, t.ex. 


måndag fram till kl. 20.00. För att underlätta för jägare som behöver genomföra in-


skjutning av vapen och träna inför jaktsäsong bör sommaruppehållet förkortas ett 


par veckor så att viltmålsbanorna och inskjutningsbanan kan användas fr.o.m. den 1 


augusti. 


 


Falköpings jakt- och sportskytteklubb anser att jaktstigen som genomförs två gånger 


per år ska undantas från bullerutredningen. Länsstyrelsen delar klubbens uppfatt-


ning att denna verksamhet endast är av tillfällig karaktär och någon bullerutredning 


för jaktstigen behöver därför inte genomföras. 


 


Miljösamverkan Östra Skaraborg har anfört följande. 


Miljönämnden har inga synpunkter på antalet skott som får avlossas per år. Nämn-


dens ansvar är att verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande till-


stånd samt att uppmärksamma behov av att ändra eller upphäva villkor. Antalet 


skott per kalenderår är inte det nämnden fäster specifikt avseende vid, under förut-


sättning att den samlade verksamheten inte medför olägenheter, oaktat antalet av-


lossade skott per kalenderår. Därmed inte sagt att det i slutändan inte skulle kunna 


vara så att antalet skott behöver begränsas, om inte andra störningsreducerande åt-


gärder står till buds. 


 


Det är positivt att föreningen framför att den är medveten om att skottbullerbelast-


ningen på närmsta fastighet ligger i det övre området för det som idag anses som 
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praxis. Föreningen uppger att den infört vissa åtgärder och att vidare åtgärder för 


närvarande är under bearbetning. Nämnden välkomnar att föreningen ser störnings-


reducerande möjligheter genom t.ex. modifiering av skjuthallar med ljuddämpande 


anordningar, restriktioner för vissa vapentyper, anläggningar av vallar och juste-


ringar av skjutriktningar eller kombinationer av olika åtgärder. 


 


Vad nämnden kan se framgår dock inte i prövningsprocessen eller i överklagandet 


vilka åtgärder som de facto införts eller vilka åtgärder som de facto är under bear-


betning. Det återstår för klubben att visa vilka åtgärder som införts och vilka som 


planeras samt att redovisa på vilket sätt de medför att verksamheten kan bedrivas 


utan bullerolägenheter. Det återstår för klubben att redovisa konkreta, realistiska 


och konsekvensbedömda bullerbegränsande åtgärder. Svepande hänvisningar till 


vilka fysiska bullerbegränsande anordningar som allmänt används vid skjutbanor 


och deras generella effekt kan inte ligga till grund för här aktuell villkorsprövning. 


 


Miljönämnden förordar en uppdaterad eller kompletterad bullerutredning som utgår 


ifrån den (realistiska) verksamhet föreningen vill bedriva framöver. Utredningen 


bör utgå från de delar av (moment i) verksamheten som genererar mest buller och är 


av en representativ omfattning (avseende buller och antalet tillfällen) som medför 


att den kan antas vara normerande för verksamheten. Övrig verksamhet skall kunna 


antas vara möjlig att bedriva inom dessa ramar. Noteras bör att föreningen har be-


visbördan för bullerutredningens relevans i relation till den faktiska verksamhet som 


föreningen vill bedriva. 


 


Nämnden kan vitsorda att det inte ter sig rimligt miljö- eller kostnadsmässigt att ge-


nomföra skottbullerberäkningar för jaktstig. Enligt tillståndet får jaktstig genomfö-


ras två gånger per år, söndagar kl. 09.00 - 15.00. Jaktstigsaktiviteten får dock inte 


gå utöver provisoriska eller slutligen fastställda bullervillkor. 


 


Under rubriken Övriga upplysningar skriver miljöprövningsdelegationen att "utred-


ningar under prövotiden bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten för att säker-
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ställa att tillräckligt underlag tas fram inför avgörandet av slutliga villkor". Miljö-


nämnden/Tillsynsmyndigheten noterar att det rekommenderade utredningssamråd-


andet förvisso återfinns under rubriken Övriga upplysningar. Tillsynsmyndigheten 


ställer sig dock tveksamma till om det är förenligt med tillsynsmyndighetens roll 


och uppdrag att vara föreningen samrådsbehjälplig i framtagandet av tillräckligt 


kvantitativt och kvalitativt prövningsunderlag för fastställande av slutliga villkor. 


Det är föreningen som har att stå för prövningsunderlaget, oaktat att fråga är om 


framtvingade villkorsändringar. Nämnden kommer givetvis att, vid anmodan från 


tillståndsmyndigheten, yttra sig över prövningsunderlaget inför miljöprövningsdele-


gationens beslut. 


 


Eugen och Ingrid Lund-Petersen har bestritt Falköpings jakt- och sportskytte-


klubbs ändringsyrkanden samt anfört följande. 


Det har varit skrivelser om skjutbanan sedan 2008 och nu är det 2020. Det är andra 


gången som vi är i miljödomstolen. Förhållandena är ändrade då skogen är borta 


(kalhygge) som tog en del av ljudet. Ingen hänsyn tas till de närboende. Skjutningen 


börjar många gånger kl. 08.00 på morgonen. Detta bedrivs alla dagar vilken tid som 


helst på dagen 365 dagar om året. Det rimliga vore att lägga det mesta skjutandet till 


vinterhalvåret, då det är minst störande. 


 


Skytteklubbens redovisning av 100 100 skjutna skott 2018 kan inte stämma. En täv-


lingsskytt behöver skjuta mellan 15 – 20 000 skott per år för att hålla sig i form. Det 


räcker med 5 - 6 st medlemmar så är det angivna antalet skott uppnått.  


 


Bullret överstiger det som Jägarförbundet uppgett i sin skrivelse vilket är över 


75 dBA. På skjutbanan finns en lerduvekastare som är röststyrd och när skytten ro-


par hörs det och därefter kommer knallen. Det är ca 600 m till skjutbanan och 80 % 


av tiden är det västlig vind som förstärker ljudet vilket gör att det överstiger 


75 dBA. 


 


Vid kombinerad skeet, trap och Sporting: bana 2 och trap: bana 3 passerar ljudkur-


van bostadshuset med 75 dBA och med den vindriktning som råder ökar det till 
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mellan 80 - 100 dBA. Det låter som om skytten står i deras trädgård och skjuter. Det 


hörs även mycket tydligt inomhus trots treglasfönster. Terrassen går inte att an-


vända när ljudet slår in i husväggen blir det en dubbelknall. De refererar till tidigare 


skrivelser i ärendet från 2008 - 2020. Om de vill sälja fastigheten och har en visning 


och det börjar smälla så tackar spekulanten för sig och åker hem. Vem vill bo och 


leva med detta smällande. Det är kommunens uppgift att lösa in fastigheten. 


 


Christiaan de Groot och Maria van Ratingen har bestritt Falköpings jakt- och 


sportskytteklubbs ändringsyrkanden samt anfört följande. 


De hänvisar vi till materialet som tidigare getts in. Klubbens inlagor samt Svenska 


Jägarförbundets yttrande är genomsyrat av att de inte anser att det är viktig att ta 


tillräcklig hänsyn till kringboende. Ingen av klubbens medlemmar skulle ville leva i 


en sådan situation som de är tvingade att bo i med skjutbanans verksamhet igång 


och bli utsatt för outhärdligt buller.  


 


Det stora problemet med skjutbanan i Falköping är smällarna från hagel/skeeting-


skyttet, som dessutom har ökat markant vid skjutbanan. Bullernivån överstiger 


65 dB från skeetingskyttet, särskilt vid västlig vind, vilket är det vanligast förekom-


mande. Därför är en autentisk bullermätning under en längre tid vid olika vindrikt-


ningar och väderförhållanden ett måste, vilket inte skett. I nuläget finns det enbart 


en skottbullerberäkning. Nyligen är en stor del skog avverkad kring skjutbanan, så 


att den bullerdämpande effekt har minskat betydlig och skott upplevs som skarpare. 


 


Upplevelsen av skottknallar på 65 dB upplevs som mycket mer störande än andra 


ljudkällor som avger annan typ av buller. Knallar från skjutvapen kännetecknas av 


en skarp attack med högt stötvis energiinnehåll. Människans hörsel reagerar mycket 


starkare på sådant ljud än t.ex. ett dovt brummande buller som en dieselmotor, även 


om båda dessa ljudkällor ligger på 65 dB. Till detta kommer frekvensinnehållet i 


ljudet från skjutvapen. På håll fokuserar bullret i mellanregistret och den mänskliga 


hörseln är optimerad för just dessa frekvenser. Skjutbanans ständiga skjutande stör 


mer än vad som kan uttryckas i decibeltal. Ljudets karaktär, attack, oförutserbarhet 


och frekvens verkar mer störande i verkligheten än vad siffror antyder på papper. 
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Det medför psykisk ohälsa att behöva höra det outhärdliga, och inte förutsebara, 


smällandet. Skjutandet måste äga rum inom rimliga gränser och inom rimliga tider. 


Skyttebullret har lagt sordin på tillvaron. Den stora boven i dramat är sportskyttet, 


framförallt hagel skyttet. 


 


För dem är de lugna stunderna är få, om inte obefintliga. Några ostörda stunder ute i 


trädgården eller lugna promenader finns inte. 


 


Efter en del andra skjutbanor i region fick lägga ner har antalet skjutande och med-


lemmar ökat markant på Falköpings skjutbana. Allt skjutande koncentreras numera 


här i Falköping. Det ökar märkbart och markant med varje år. Klubben har tagit bul-


lerdämpande åtgärdar på banan och vidare åtgärdsförslag är antagligen under bear-


betning. Från skeetbanan/hagelskytte kan inte bullret minskas tillräcklig med buller-


dämpande åtgärder. Eftersom knappt eller inga bullerdämpande åtgärder kan vidtas 


återstår endast att begränsa skjuttiderna jättemycket eller hitta en annan mer lämplig 


plats för den.  


  


Det finns vissa uttalanden i rättspraxis beträffande tidigare och nu gällande all-


männa råd för buller vid skjutbanor som ger vid handen att de i råden angivna bul-


lernivåerna inte får överskridas, men att buller från skjutbanor kan anses vara klart 


störande även om de i råden angivna bullernivåerna innehålls. Verksamheten på en 


skjutbana bör därför bedrivas så att bullerstörning till omgivningen i möjligaste mån 


begränsas. De skyddsåtgärder som bör vidtas är i första hand avskärmningar vid 


skjutbanan och i andra hand tidsbegränsningar. Även om bullerriktvärdena i Natur-


vårdsverkets allmänna råd innehålls måste beaktas att skjutningen ger upphov till 


betydande störningar för de kringboende. Domstolen bör därför inte anse att rekom-


mendationerna i de allmänna råden är direkt tillämpliga i detta fall. Begränsningar 


(eller helt även helt borttagning) av (skeet)verksamheten är därför nödvändiga och 


skäliga. 
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Om de skulle ville sälja sitt hus så kommer den bullrande skjutbanan att påverka 


fastighetens värde negativt. Deras fastighet är en av dem som är belägen närmast 


jaktskyttebanan.  


 


Det finns ingen opartisk och oberoende som registrerar samtliga skott. Hur vet man 


säkert att samtliga skjutande håller sig till antalet skott som tillåts.  


 


Johanna och Martin Höög har bestritt ändring samt tillagt bl.a. följande till vad de 


tidigare anfört i saken. Falköpings Jakt- och skytteklubbs styrelse är välkomna att 


besöka dem för att i verkligheten uppleva det ständiga skjutande och pangande som 


stör utevistelse i trädgård och innevistelse med öppet fönster. Ett beräkningspro-


gram tar inte hänsyn till alla parameterar - det gör verkligheten. 


 


Falköpings jakt- och sportskytteklubb har svarat bl.a. följande. 


Det nya villkoret säger 64 000 skott/år därav 32 000 på hagelbanor, viltmål (50 m?) 


och jaktstigar, för Viltmål (80 m) och inskjutning medges 7 000 skott/år. För pistol 


kal .22LR medges därmed 25 000 skott. Därmed finns inget utrymme för skytte 


med pistol med grövre kaliber än kaliber .22LR. Föreningen har en växande verk-


samhet där antalet avlossade skott har ökat till idag 100 100 skott/år, där föreningen 


har haft en dialog med berörda myndigheter och antalet avlossade skott har årligen 


redovisats till tillsynsmyndigheten. 


 


De skottbullerutredningar som utförts genom föreningen 1983 och 2011 är sam-


stämmiga, har genomförts i enlighet med Naturvårdsverkets krav och ligger inom 


Naturvårdsverkets rekommendationer NFS 2005:15. Avstånd från skjutplats som 


ligger närmast (trapbanan) till bostad Snösbäck är ca. 735 meter och Snösbäck 2 ca. 


850 m. Markförhållandena angavs som mjuk mark, hänsyn togs inte till skogsområ-


den. Området har en mycket liten höjdskillnad, ovanstående gör detta till ett enkelt 


beräkningsfall med god noggrannhet. Med detta kan genomförda skottbullerutred-


ningar anses vara relevanta även idag med tillägget att bullerutredningarna bör och 


skall kompletteras för skytte på pistolbanan med pistol av grövre kalibrar. 
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Miljöprövningsdelegationens beslut om nytt villkor med kraftigt utökade restrikt-


ioner angående skjuttider och en begränsning till grundvillkorets 64 000 skott per år 


vilket kommer att innebära en kraftig reducering i föreningens verksamhet. Före-


ningen har en omfattande verksamhet där det kan vara rimligt att göra vissa be-


gränsningar och bullerdämpande förbättringar men detta bör vara till en nivå där 


föreningen har en möjlighet att bedriva sin mest grundläggande verksamhet. 


  


I villkorets angivna maximalt avlossade skott ingår 25 000 Skott per år i kal .22LR. 


Samtliga skottbullerutredningar för kal .22LR visar skottbullernivåer under 55 upp 


till ca 60. dBAI vid berörda bostäder, vilket kan anses som en mycket låg stör-


ningspåverkan. Föreningen ifrågasätter av den anledningen starkt de begränsningar i 


tillåtna skjuttider som nya villkoret anger. Tillståndet avseende skjuttider för skytte 


med pistol samt gevär kal .22LR bör 1988 års tillstånd i avseende antal tillåtet av-


lossade skott och skjuttider på pistolbanan samt att skytte på viltmålsbana med ge-


vär kal .22LR ingår i samma grupp gällande skjuttider som kal .22LR på pistolba-


nan. För pistol med grövre kalibrar än kal .22LR finns inget utrymme i de nya vill-


koren, föreningen är medvetna om att erhållen skottbullernivån vid magnumladdad 


ammunition för dessa vapen ligger i dom högre områdena men allt skytte sker mot 


kulfång och avstånd till närmaste bostad är ca. 770 m. Skytte med magnumladdad 


ammunition sker i liten omfattning, i jämförelse med övrig verksamhet kan antas att 


även allt skytte med de grövre pistolkalibrarna från pistolbanan genererar skottbul-


lernivåer som väl ligger inom Nfs 2005:15 rekommenderade värden för skjutbanan. 


föreningen anser att 1988 års tillstånd bör gälla även för pistolskytte med vapen 


grövre än kaliber .22LR 


 


De skottbullerberäkningar som utförts visar som resultat för hagel- och 8 m vilt-


målsbana ca. 75 dBAI, väl inom NFS 2005:15 rekommendationer för banor byggda 


före 1982 som därefter inte väsentligt förändrat verksamheten. Skottbullernivåerna 


är högre mot närmaste bostad vid hagel- och kulvapenskytte med klass 1 vapen än 


vad som anses som praxis i tätbefolkade områden men ligger ändå inom Natur-


vårdsverkets rekommenderade gränser. Föreningen har inga invändningar emot nå-


gon skjutfri dag per vecka men ifrågasätter villkorets tidsbegränsningar kl. 16-18 
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och 2 skjutfria dagar per vecka. Skjuttiderna begränsar starkt den största gruppen 


skyttar som har arbetstider fram till kl. 16:00 eller senare. Tidsspannet 2 timmar gör 


dessutom att ett litet antal skyttar har möjlighet att skjuta vid dessa tillfällen. Före-


ningen ifrågasätter dessutom starkt att jägarexamen särskiljs i villkoret, Jägarexa-


men skjuter under samma förutsättningar som annat skytte och skall inte särbehand-


las i ett villkor, det bör vara skjutledarnas uppgift att boka skjuttid för jägarexamen 


utifrån de tider som är tillgängliga. 


 


Närboende har gång på gång angett missvisande och ogrundade uppgifter i ärendet. 


Föreningen har en egenkontroll, har gjort utredningar utifrån kvalitetssäkrat un-


derlag, har infört vissa bullerbegränsade åtgärder samt har tydliga regler och före-


skrifter som gäller för allt skytte och vistelse på skjutbanan. De närboende jämför 


bland annat skottbuller med andra bullerkällor, detta är inte möjligt då helt olika be-


räknings- och mätmetoder används för skottbuller än för till exempel industri- eller 


vägbuller. Västra Götalandsregionen miljömedicinskt centrum har i ämnet 2019 


gjort en utredning för en nyanläggning av skjutbana i Göteborgsregionen. Utred-


ningen innehåller en litteraturstudie som där flera undersökningar har visat att ande-


len mycket störda människor i huvudsak understiger 10 % upp till en skottbuller-


nivå av 65 dBAI. Vid de flesta studierna påpekas vikten av att känna till att andra 


faktorer än bullernivån kraftigt påverkar störningen som upplevs av närboende. 


Viktiga faktorer är bland annat, de boendes inställning till verksamheten, verksam-


hetens förmåga att kommunicera med de boende på ett bra sätt, de boendes förtro-


ende för inblandade myndigheter m.m. De klagande meddelar att det skjuts 365 da-


gar per år många gånger från tidig morgon till sena kvällar inget av detta är möjligt. 


  


Utökade bullerbegränsade åtgärder är önskvärda även från föreningens sida, före-


ningen har en ambition att seriöst arbeta vidare med att förbättra och införa buller-


begränsande åtgärder men föreningen är en relativt liten förening med begränsad 


budget där allt arbete sker ideellt, av ett mindre antal medlemmar. Effektiva åtgär-


der som byggnation av bullervallar vilket är en bra och varaktig lösning vid hagel-


skjutbanorna är en mycket resurskrävande åtgärd, där det är nödvändigt med ett om-


fattande projekteringsarbete med ett starkt stöd från kommun och externa företag. 
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Föreningen har en dialog med berörda enheter vid kommunen i frågan men detta är 


ett arbete på lite längre sikt. Vissa bullerdämpande förbättringar för de banor som är 


avsedda för klass 1 vapen går att genomföra med relativt enkla medel. Exempel är 


den planerade bullerdämpningen av inskjutningsbanan som förhoppningsvis kom-


mer att vara en effektiv åtgärd. Pistolbanan har en oisolerad skjuthall, Att göra bul-


lerdämpande åtgärder genom att förse hallens insida porösa skivor har en buller-


dämpande effekt frånsett i skjutriktningen, Gällande skytte med kal .22LR vapen 


från skjuthallen visar dock de skottbullerutredningar som gjorts redovisade skott-


bullervärden på 55 dBAI vid Snösbäck. För grövre kalibrar har ännu inte gjorts nå-


gon skottbullerutredning. 


 


En återgång till 64 000 skott/år medför en halvering av föreningens verksamhet vil-


ket får stora konsekvenser i verksamheten.  


 


De beräkningar som utfördes 2011 är högst relevanta. Kostnaderna för förnyade 


skottbullerutredningar är stora och förväntas inte ge några avvikande resultat. Fal-


köping - Gunnestorp skjutbanor är ett enkelt beräkningsfall med relativt öppna ytor 


och beräkningsmetoden är etablerad, anses som tillförlitlig och en noggrannare me-


tod än fältmätningar, den används allmänt och är väl verifierad. Beräkningsresulta-


ten vid närmaste bostad Snösbäck ca. omkring 75 dBAI vid skjutning på trap- och 


skeetbanan, vid skytte från viltmålsbanan 80 m visar resultatet strax under 75 dBAI 


med vapen i kaliber 30-06 som kan anses som värsta fallet. Beräkningar gjordes för 


pistolbanan med pistol kal .22LR (ca. 325 m/s), resultatet visar på en nivå under 


55 dBAI vilket är en skottbullernivå som kan förväntas från viltmål 50 m med 


samma typ av ammunition. 


 


DOMSKÄL 


Målet handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Handläggningen är i 


huvudsak skriftlig. Mark- och miljödomstolens uppgift är att gå igenom materialet 


för att se om miljöprövningsdelegationens avgörande är riktigt. 
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Det är enbart skytteklubben som överklagat länsstyrelsens beslut och detta med yr-


kande om lindrigare villkor. Mark- och miljödomstolen är därför av processuella 


skäl förhindrad att ändra länsstyrelsens beslut i skärpande riktning.  


 


I sedan tidigare gällande tillstånd från 1988 anges att verksamheten ska bedrivas i 


huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna 


1983 och 1988 eller i övrigt åtagit sig. I ansökan från 1983 uppges antal skott per år 


uppgår till ca 55 000 stycken varav 32 000 hagel. I ansökan från 1988 beräknas am-


munitionsåtgången per år vara totalt 64 000 skott varav 32 000 hagel och 7 000 


klass 1 älgskytte. Oberoende av att skjutverksamheten vid skjutbanan rent faktiskt 


har varit större, har därför den lagliga tillståndsgivna verksamheten vid skjutbanan 


begränsningen 64 000 skott varav 32 000 hagel och 7 000 klass 1 älgskytte.  


 


Villkor 6 i miljöprövningsdelegationens nu överklagade beslut stadgar, med de änd-


ringar som länsstyrelsen nu tillstyrkt, att högst 64 000 skott får skjutas per kalen-


derår, varav högst 32 000 skott hagel och 7 000 skott älgskytte klass 1 eller motsva-


rande. Som länsstyrelsen anfört innebär således villkoret i allt väsentligt ingen änd-


ring i gällande tillstånd, utan endast ett förtydligande av vad som redan gäller. Be-


slutet medför vidare bättre förutsättningar för tillsyn och kontroll från tillsynsmyn-


digheten, på vilken det ankommer att kontrollera att antalet skott och skjuttider 


verkligen håller sig inom de ramar som ges av det nu ändrade tillståndet med vill-


kor. 


 


Ärendet hos Miljöprövningsdelegationen har väckts av Länsstyrelsen i Västra Göta-


lands län genom en ansökan om omprövning enligt 24 kap. 5 och 11 §§ miljöbalken 


av 1988 års tillstånd i syfte att få till stånd skärpta villkor för verksamheten. Falkö-


pings jakt- och sportskytteklubb har inte inom ramen för detta ärende kunnat erhålla 


ett utökat tillstånd; en sådan ändring hade förutsatt att skytteklubben ansökt om nytt 


tillstånd för sin verksamhet.  


 


Vid angivna förhållanden kan Falköpings jakt- och sportskytteklubbs yrkande om 


tillstånd till skjutning av ytterligare skott inte bifallas. 
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I målet har hänvisats till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, 


NFS 2005:15. Naturvårdsverkets allmänna råd är inte bindande vid prövningen av 


enskilda ärenden, men kan ofta tjäna som vägledning. Vad gäller just skjutbanor 


finns vissa uttalanden i rättspraxis beträffande tidigare och nu gällande allmänna råd 


för buller vid skjutbanor (se t.ex. Koncessionsnämndens beslut KN B 212/93 och 


KN B 229/97 samt MÖD 2002:62 och MÖD 2006:62) som ger vid handen att de i 


råden angivna bullernivåerna inte får överskridas, men att buller från skjutbanor kan 


anses vara klart störande även om de i råden angivna bullernivåerna innehålls. 


Verksamheten på en skjutbana bör därför bedrivas så att bullerstörning till omgiv-


ningen i möjligaste mån begränsas och de allmänna råden ska inte tolkas så att det 


alltid är ”tillåtet” att utsätta närboende för de bullernivåer som anges i de allmänna 


råden. Det finns även ofta skäl att föreskriva skyddsåtgärder i form av i första hand 


avskärmningar vid skjutbanan och i andra hand tidsbegränsningar. 


 


Av bullerutredningarna från 2011 framgår att Falköpings jakt- och sportskytte-


klubbs verksamhet förorsakar höga ljudnivåer framförallt de boende vid Snösbäck. 


Med hänsyn härtill och till den omfattande verksamhet som förekommer finns det 


anledning att begränsa skjuttiderna och att närmare utreda verksamhetens bullerpå-


verkan och möjliga bullerdämpande åtgärder.  


 


Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att det överklagade be-


slutet bör ändras på det sätt länsstyrelsen föreslagit. I övrigt saknas anledning göra 


ändring i miljöprövningsdelegationens beslut. 


 


Med anledning av miljönämndens påpekande i fråga om samråd under prövotiden 


framhåller domstolen att ett sådant samråd kan utgöra en förutsättning för en ända-


målsenlig fortsatt prövning av de uppskjutna frågorna. Genom tillsynsmyndighetens 


vägledning ökar förutsättningarna för att prövningsunderlaget blir relevant och till-


räckligt för den fortsatta prövningen så att utdragna kompletteringsprocesser kan 
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undvikas till men för både verksamhetsutövaren och omkringboende. Tillsynsmyn-


dighetens vägledande och rådgivande uppgifter härvidlag följer av 26 kap. 1 § 3 st 


miljöbalken.  


 


HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 


Överklagande senast den 6 november 2020 


 


 


 


Göran Stenman   Joen Morales  


_____________ 


I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman och tekniska rådet 


Joen Morales. Föredragande har varit beredningsjuristen Eva Högmark.  
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Miljöprövningsdelegationen Falköpings jakt- och sportskytteklubb
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Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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vastragotaland@lansstyrelsen.se


Omprövning av villkor i tillstånd för anläggning av 
skjutbana på fastigheten Falköpings-Gunnestorp 5:4 i 
Falköpings kommun


Miljöprövningsdelegationens beslut


Omprövning


Miljöprövningsdelegationen omprövar villkor i tillståndet givet den 10 mars 1988 
vid Länsstyrelsen i Skaraborgs län (dnr 2430-1025-88) till anläggning av skjutbana 
på fastigheten Falköpings-Gunnestorp 5:4 i Falköpings kommun. 


Omprövningen avser frågan om buller samt vid vilka tider som verksamheten får 
bedrivas (villkor 2 och 3). Tillståndet ändras så att nytt villkor 6 tillkommer, villkor 
2 och 3 upphävs och ersätts med provisoriska föreskrifter under en prövotid samt 
att följande utredningskrav tillkommer, enligt nedan.


Nytt villkor
6. Högst 64 000 skott får skjutas per kalenderår. Av dessa får högst 


a. 32 000 skott vara hagel på banorna 2 (skeet-trap-sporting), 3 (trap), 
5 (viltmål 80 m) och jaktstig. 


b. 7 000 skott vid älgskytte på banorna 5 (viltmål 80 m) och 6 
(inskjutning 80 m).


Upphävda villkor
Villkor 2 och 3 i grundtillståndet från den 10 mars 1988 upphävs och ersätts under 
prövotiden av P1 och P2. 


En prövotid gäller för vissa frågor


Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp avgörandet av slutliga 
villkor för bullerpåverkan och skyddsåtgärder för att minska buller samt 
verksamhetstider. Detta görs med stöd av 22 kap. 27 § första stycket miljöbalken.


Falköpings jakt- och sportskytteklubb (klubben) ska under prövotiden genomföra 
följande:


U1. Utreda vilka bullerdämpande åtgärder och andra åtaganden som kan göras 
för att minska påverkan av buller vid närbelägna bostäder. Utgångspunkten 
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bör vara att innehålla de lägre värden för buller som anges i 
Naturvårdsverket allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15). 
Utredningen ska innehålla följande.


a) En uppdaterad eller kompletterande bullerutredning som redovisar 
bullerspridning från de vapenslag och kalibrar som är aktuella vid 
respektive banor, inklusive bullerspridning från jaktstig och kaliber 
.357 på pistolbanan. Bullerutredningen ska även visa på vilka resultat 
bullerdämpande åtgärder kan resultera i.


b) En redogörelse för vilka bullerdämpande åtgärder som kan vidtas vid 
respektive bana avseende val av kaliber, ljuddämpande vapen, 
utformning av skjuthus, skärmar och vallar samt övriga 
bullerdämpande åtgärder.


c) En redogörelse för vilken bullerdämpande effekt (i dBAI) respektive 
åtgärd skulle innebära.


d) Uppgifter om kostnad för att vidta respektive åtgärd.


e) En bedömning av vilka åtgärder klubben anser är skäliga att vidta samt 
en tidplan för när åtgärderna kan vara vidtagna. Bedömningen ska 
innehålla en utförlig motivering till angivna åtgärder och tidsplan. 
Även om vissa åtgärder inte bedöms som skäliga ska det utförligt 
motiveras.


U2. Utreda vilka tider för olika typer av skjutverksamhet klubben anser ska 
fastställas. Utgångspunkten bör vara två skjutfria dagar i veckan, en vardag 
samt söndag, skjutfria större helger och en skjutfri period under sommaren. 
Klubben ska föreslå villkor för när i veckan och på året olika verksamheter 
(bana/aktivitet/vapenslag/ammunition) får bedrivas och ange 
tidsbegränsningar. 


Redovisning av utredningsuppdragen samt förslag till slutliga villkor ska lämnas 
till Miljöprövningsdelegationen senast 1 år efter det att detta beslut har fått laga 
kraft.


Provisoriska föreskrifter under prövotiden


Under prövotiden och till dess Miljöprövningsdelegationen beslutar om något 
annat gäller följande provisoriska föreskrifter.


P1. Skjutning får inte ske med vapen och ammunition som ger upphov till 
högre ljudnivåer än vad som framgår av bullerutredningen från den 19 maj 
20111 .


P2. Verksamheten får endast bedrivas under perioder, dagar och tider som 
anges i tabellen nedan. Skjutverksamhet får dock inte förekomma 


1 Genomförd av WSP Akustik på uppdrag av Falköpings Jakt- och sportskytteklubb.
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- under perioden 15 juni - t.o.m. den 15 augusti samt
- på helgdagar samt på påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsaftnar.


Med sommarhalvår avses perioden fr.o.m.1 april - t.o.m. 14 juni samt 
fr.o.m. 16 augusti - t.o.m. 30 september och med vinterhalvår avses 
perioden fr.o.m.1 oktober - t.o.m. 31 mars. 


1). Annan kaliber med motsvarande eller lägre ljudnivå kan godtas.
2). Tillsynsmyndigheten ska informeras om att tävling planeras på en söndag senast tre veckor innan. 


Tillståndet gäller i övrigt


Tillståndet från den 10 mars 1988 (dnr 2430-1025-88) gäller i de delar som inte 
ändras genom detta beslut.


Delgivning sker genom kungörelse


Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen 
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna 
Falköpings Tidning, Skaraborgsbygden och Skaraborgs Allehanda SLA.


Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i Falköpings 
kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.


Redogörelse för ärendet


Bakgrunden till omprövning av villkor


Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om omprövning av Falköpings jakt- 
och sportskytteklubbs (klubben) tillstånd till skjutbana efter att en ansökan om 
omprövning inkommit från Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS). Länsstyrelsen 
och MÖS har anfört som skäl att skjuttiderna är allt för generösa. Verksamheten 


Bana/aktivitet Typ Period Dag1 Tid


måndag, tisdag, torsdag 9–18
onsdag 9–20


sommarhalvår


lördag 9–15
onsdag 9–20


1, pistolbana pistol kal .221


vinterhalvår
lördag 9–15
måndag, tisdag, torsdag 16–18
onsdag 9–20


sommarhalvår


lördag 9–15
onsdag 9–20


2, skeet-trap-sporting och 
3, trap


hagel


vinterhalvår
lördag 9–15
måndag, tisdag, torsdag 16–18
onsdag 9–20


sommarhalvår


lördag 9–15
onsdag 9–20


4, viltmål 50 m, 
5, viltmål 80 m
6, inskjutning 80 m


kula


vinterhalvår
lördag 9–15
måndag 16–18jägarexamen april-maj
torsdag 9–20


jaktstig hagel hela året två lördagar per år 9–15
alla tävling2 hela året två söndagar per år 9–15
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bedöms idag vara en anmälningspliktigverksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och klassificeras med verksamhetskod 
92.20 (C), dvs. en skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för 
mer än 5 000 skott per kalenderår. Klubben har dock ett äldre tillstånd enligt 
miljöskyddslagen (SFS 1969:357) för verksamheten.


Gällande tillstånd


Länsstyrelsen i Skaraborgs län gav den 10 mars 1988 (dnr 2430-1025-88) tillstånd 
för anläggning av skjutbana enligt miljöskyddslagen (SFS 1969:357). Tillståndet 
begränsas i beslutsmeningen enligt följande.


Länsstyrelsen meddelar Falköpings jakt- och sportskytteklubb tillstånd enligt 
miljöskyddslagen att bedriva verksamhet vid skjutbanorna på fastigheten Falköpings-
Gunnestorp 5:4. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
sökanden angivit i ansökningshandlingarna 1983 och 1988 eller i övrigt åtagit sig.


För tillståndet gäller följande villkor.


1. Verksamheten vid skjutbaneanläggningen får bedrivas på skeetbana, trapbana, 
pistolbana, viltmålsbana 50 m och 80 m samt jaktstigar.


2. Skjutning får ej ske med vapen och ammunitionskombinationer som ger upphov 
till högre ljudnivåer än vad som angetts i ansökningarna för respektive bana.


3. Verksamheten får bedrivas:


vardagar utom onsdag kl. 9-20
onsdag, som ej är helgdag kl. 9-21
lördagar, söndagar, helgdagar kl. 9-18
jaktstigar 2 söndagar per år kl. 9-15


På pistolskyttebanan får skjutning med kal 22 pågå vardagar till kl. 21.


För enstaka tillfällen får kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd medge 
verksamhet på andra tider än ovan an givna. Ansökan ska i god tid ske till 
nämnden.


4. Jakt- och sportskytteklubben ska genom tydligt uppsatta skyltar vid skjutbanorna 
ange tillåtna skjuttider.


5. Klubben ska senast 15 mars varje år till länsstyrelsen lämna en redogörelse för 
föregående års skjutningar (vilka dagar som de olika banorna utnyttjats samt hur 
många skott som skjutits). 


Hur ansökan har handlagts


Länsstyrelsens ansökan om omprövning av Falköpings jakt- och sportskytteklubbs 
tillstånd kom in till Miljöprövningsdelegationen den 22 januari 2019. Handlingarna 
i ärendet har kungjorts i ortstidningarna och remitterats till Miljösamverkan östra 
Skaraborg, Länsstyrelsen och till ägare av två närbelägna bostäder.
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Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Christiaan de Groot och Maria van 
Ratingen, Eugen Lund-Petersen samt Johanna och Martin Höög. Miljösamverkan 
östra Skaraborg har meddelat att de inte avser yttra sig. Sökanden har fått tillfälle 
att bemöta yttrandena. 


Vad ansökan avser
Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om omprövning av Falköpings jakt- 
och sportskytteklubbs tillstånd tillskjutbana. Denna ansökan föranleddes av att 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) den 11 juni 2018 beslutat att hos 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands ansöka om 
omprövning av skjutbanan. I underlaget till denna ansökan ligger ett beslut daterat 
30 maj 2018 (dnr 2017–4019,) där MÖS beslutar att initiera en omprövning av 
tillståndet för Falköpings jakt och sportskytteklubb. Nämnden beslutade också att i 
delegationsbeslut avskriva ett klagomålsärende med hänvisning till att nämnden 
beslutat om omprövning av tillståndsvillkor hos Länsstyrelsens 
Miljöprövningsdelegation. Som skäl för miljönämndens beslut anges bland annat 
följande.


Miljönämnden bedömer att Falköpings jakt- och sportskytteklubbs tillstånd 
innehåller villkor som inte är förenliga med dagens praxis och därmed inte heller 
är förenliga med miljöbalkens krav.


Nämnden anser att skytteklubbens skjuttider är alltför generösa. Mer restriktiva 
villkor är motiverat av miljö- och hälsoskäl. Begränsade skjuttider, i enlighet med 
praxis kan inte anses orimliga vid en avvägning mellan miljö- och hälsonyttan på 
grund av begränsning i skjuttiderna jämfört med kostnaderna för desamma 
(eventuella ekonomiska konsekvenser till följd av minskade skjuttider).


Begränsade skjuttider bedöms ge mest miljö- och hälsonytta. Fysiska åtgärder till 
exempel i form av ytterligare bullervallar eller dylikt bedöms inte medföra några 
större effekter för klaganden (närboendes) ljudmiljö. Det får dessutom antas vara 
förenat med större kostnader. I sammanhanget bör beaktas att föreläggande och 
förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken enligt lagrummets tredje stycke inte får 
begränsa ett tillståndsbeslut som har rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken.


Aktuell omprövningsgrund återfinns i 24 kap. 5 § första stycket punkten 1 
miljöbalken Verksamhetens tillstånd är från 1983, det vill säga mer än väl över tio 
år gammalt. En villkorsomprövning är dessutom i enlighet med praxis och miljö- 
och hälsomässigt motiverat.


I sammanhanget bör noteras att tillståndsmyndigheten inte med stöd av 
omprövningsparagrafen får meddela så ingripande villkor eller andra 
bestämmelser att verksamheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt försvåras.


Länsstyrelsen har i sin motivering om att ansöka om omprövning hos 
Miljöprövningsdelegationen uppgett att de gör samma bedömning som 
miljönämnden.
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Underlag från Falköpings jakt- och sportskytteklubb


Översiktskarta 


Anläggning av skjutbanor
1) Pistolbana (25 m), 1988
2) Skeet (kombinerad med trap och compak sporting), 1971, 2007
3) Trapbana 1, 1982
4) Viltmål 50 m, 1971
5) Viltmål 80 m, 1978
6) Inskjutning 80 m, 1978 (förbättrad bullermässigt och säkerhetsmässigt runt 
2008)


Väsentliga ombyggnader
Inskjutningsbanan och 80 m viltmål har försetts med ljuddämpande skjuthallar som 
väsentligt har minskat skottbullerbelastningen mot omgivningen. Säkerhetsmässigt 
har inskjutnings- och 80 m banan även förbättrats med påbyggnad av vallar runt 
banorna som även har en viss dämpande effekt mot skottbuller (2010).


Skeetbanan försågs 2007 med ytterligare 1 lerduvekastare och 5 mellanliggande 
skjutplattor vilket medförde att hagelskyttedisciplinerna trapp och compak sporting 
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kan bedrivas på skeetbanan. Detta medförde även att banan kan användas vid 
utbildning av jägarexamenelever.


Kompletteringen med en kastare på skeetbanan kan inte anses som en väsentlig 
ombyggnation av skjutbanan och bör därmed inte ha varit belagd med krav på 
tillståndsansökan. I klubben finns enbart kännedom av att kompletteringen är 
inlämnad som fråga eller information till Falköping kommun. Att det skjutits fler 
skyttediscipliner på skeetbanan innebär i sig inte en ökad skottbullerbelastning på 
omgivningen.


Bullerskyddsåtgärder samt tänkbara åtgärder
Viltmål 80 m har försetts med förlängt tak och väggar ut från skjutbåsen med 
dämpande material i väggarna samt snedställda plankor (gälar) som ljuddämpande 
åtgärd. En effektivare dämpning kan vara möjlig genom att förse banan med 
effektivare ljudfällor i form av utbyggnad av dämpande väggar, plank eller 
liknande.


Inskjutningsbanan har försetts med ett ljuddämpat rum framför skjutbåset med en 
mindre öppning ut mot målet som effektivt dämpar ut största delen av 
mynningsknallen. Vid inskjutningen skjuter man då genom ett isolerat, dämpat rum 
(skjuttunnel). Metoderna för dämpning av skottbuller används allmänt vid älg- och 
inskjutningsbanor för kulvapen och dämpar effektivt bort skottbullret från vapnet. 
Dock kvarstår ”bogknallen” från projektiler i överljudshastighet som utgör en del 
av skottbullret.


Skeet, viltmål och inskjutningsbana har till en del försetts med omkringliggande 
vallar som förutom säkerhetsmässigt utgör ett skydd även har en viss dämpande 
effekt mot skottbuller i omgivningen. 


Hagelskytte utgör en förhållandevis stor skottbullerkälla där 
skottbullerbelastningen är störst i skjutriktningen. Av den anledningen har klubben 
som försiktighetsåtgärd förlagt träningsskyttet för hagelvapen till tisdags- och 
onsdagskvällar.


Förhandlingar pågår med kommunen om möjligheten att bygga vallar på 
strategiska ställen runt banan med hjälp av överblivna schaktmassor. Metoden 
används vid andra skjutbanor med mer eller mindre lyckat resultat, klubben anser 
dock att en sådan åtgärd till en viss grad kan minska skottbullerbelastningen på den 
närmast belägna fastigheten.


Befintlig och planerad verksamhet
Klubbens verksamhet består av pistol-, hagel- och kulskytte.


Pistolskytte: Banskytte 25 m och fältskytte
Hagelskytte i disciplinerna: Nordisk Trap, Skeet, Compak Sporting
Kulvapen gevär: Viltmål 50 och 80 m, inskjutning 80 m
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Tider för träning och tävling under skyttesäsongen


Tävlingsverksamhet


Klubben är aktiva och bedriver tävlingsverksamhet inom Skyttesport- och 
pistolskytteförbundets grenar på nationell nivå på både externa banor ute i landet 
och på hemmabana i de grenar som finns representerade i klubben. Årligen deltas 
det i, och arrangeras följande tävlingar (antalet tävlingar kan variera):


- Pistol
Serietävlingar på hemmabana, nationella bantävlingar på externa banor, 2 
nationella tävlingar arrangeras på egen bana, deltagande i externa 
fältskyttetävlingar.


- Hagel
Nationella hageltävlingar på externa banor. Tävlingar som klubben 
arrangerar på hemmabana är 1 lerduvestig, 2 jaktstigar, 4 trap tävlingar, 2 
compak sporting.
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- Viltmål 50 m
Nationell serietävling på hemmabana ”Allsvenskan Gris”


- Övriga tävlingar som arrangeras på hemmabana; DM jaktkombination.


Ungdoms-, utbildnings- och jägarexamensverksamhet


Examination teoretisk och praktisk del. Det praktiska provet består av säker 
vapenhantering, hagelskytte på frångående lerduva (6 skott), markmål springande 
hare (4 skott), precision kula och löpande älg på 80 m banan (12 skott). Omprov får 
göras på skjutproven samma dag. Skjutbanan är knuten till Svenska 
Jägareförbundet och utsedd till provbana för jägarexamens teoretiska och praktiska 
prov. Examineringen utförs av Naturvårdsverkets godkända instruktörer. En stor 
del av verksamheten hos klubbenen består av praktisk utbildning inför jägarexamen 
som utförs av klubbens instruktörer. Klubben utbildar 20–30 nya jägare och skyttar 
varje år varav många är ungdomar. Utbildningen bedrivs under ordinarie 
träningstider. Klubben lägger stor vikt i att ungdomsverksamheten bibehålls och 
växer. Jägarexamenverksamheten pågår under tidig vår fram till sommaruppehållet.


Upprätthållande av skjutkompetens


Inför jaktsäsongen är en viktig del av verksamheten träning på hagelbana och 
skjutprov på älgskyttebana inför älgjakten, många jaktlag kräver att jägarna ska 
skjuta godkända skjutserier eller märkesfordringar på älgskyttebanan. Många 
jägare har dessutom som enda möjlighet att skjuta in sina vapen på en skjutbana 
inför jaktsäsongen.


Enskilt skytte


Under icke tränings- och tävlingstider bedrivs enskilt skytte i mindre omfattning av 
enstaka personer upp till mindre grupper. Denna del är en viktig del för att höja 
skjutskickligheten, framförallt för de skyttar som skjuter i dom högre serierna och 
på elitnivå. Även viss del av utbildningsverksamheten bedrivs under dessa tider.


Klubben har erfarit en ökning av medlemsansökningar då andra skjutbanor på orten 
har avvecklat sin verksamhet. Idag har klubbenen 400 medlemmar och ser en 
tendens att medlemsantalet ökar.


Bullerberäkning
Klubben har inte genomfört någon kompletterande bullermätning/beräkning utöver 
den som gjordes 2011. Skottbullerutredningen kan fortfarande i stort anses som 
representativ. Verksamheten har inte väsentligt förändrats.


Att notera är dock att bullerberäkningarna för viltmål 80 m år 2011 är utförda med 
vapen i kaliber 30–06, dessa kan anses som värsta fallet och kan inte anses som 
representativt för normalt förekommande skytte vid skjutbanan idag. 
Skottbullermätningar som utfördes 1983 utfördes med gevär kaliber 6,5x55 som då 
visade något lägre värden på viltmålbana 80 m som jämfört med 
skottbullerberäkningarna 2011. Att notera i det fallet är att banan 1983 inte hade 
några ljuddämpande anordningar på skjutplatsen.
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Tillstånd
Gällande tillstånd för skjutbanan är enligt beslut 1983/88. Verksamheten har i 
huvudsak bedrivits i enlighet med tillståndet. Antalet avlossade skott har ökat till 
2018 års redovisning till 100 100 skott. Antalet skott är varje år redovisat till 
kommunen.


Bullernivåer som skall klaras enl. villkor 2 från beslut 10 mars 1988
Innehållet i beslut 1988 villkor 2 är för nuvarande styrelse i klubben inte känt. 
Klubben har utgått från att NFS Riktvärden utomhus finkalibriga för vapen 
2005:15 är de riktvärden som ska tillämpas. Klubben är också medvetna av 
betydelsen i miljöbalkens 2 kap. 2–3§.


Förslag på tider, dagar och perioder då olika banor och annan verksamhet får 
bedrivas
Måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar kl. 9-20
Onsdagar kl. 9-21
Lördagar, söndagar, helgdagar kl. 9-18
Jaktstigar 2 söndagar per år kl. 9-15


Förslag på antal skott per bana som skall få avlossas
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Klubben föreslår att totalt 106 000 skott får avlossas under kommande år. På 
viltmålsbanan till 90 % i kaliber 6,5x55 och .308. (Vid summering av antalet 
angivna skott i tabellen blir det 100 600. Miljöprövningsdelegationens anm.)


Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning


Länsstyrelsen


Länsstyrelsen anser att antal skott ska regleras i villkor och att skjuttiderna ska 
begränsas. Vidare så föreslår de att frågan om bullerskyddsåtgärder bör sättas på 
prövotid. Ett nytt villkor (villkor 6) har föreslagits för att begränsa verksamheten 
till 64 000 skott med begränsningar även för hagel- respektive älgskytte. Villkor 2 
och 3 bör upphävas och under en prövotid ersättas med två provisoriska föreskrifter 
(P1 och P2) för att reglera ljudnivåer och tider då verksamheten får bedrivas.


Två prövotidsutredningar föreslås (U1 och U2). U1 är utredningar för att minska 
bullerpåverkan från verksamheten och U2 avser vilka tider som bör fastställas för 
olika typer av skjutverksamheter.


Länsstyrelsen har även motiverat sina ställningstaganden.


Christiaan de Groot och Maria van Ratingen 


Christiaan de Groot och Maria van Ratingen har bl.a. anfört följande.


De, som är nära grannar till skjutbanan, anser att ljudnivån från skjutbanan är allt 
för hög. De har inget större problem med pistolskytte när det pågår. Det som ger en 
orimlig ljudnivå/antal decibel är framförallt skeet och trappskytte. Ljudet är väldigt 
intensivt och för att undvika ljudet på sommaren behöver alla dörrar och fönster 
vara stängda.  När vinden blåser mot deras hus hörs det även bokstavligt vad som 
”skriks” på skjutbanan av deltagare när de håller på med skjutningen. De tycker att 
det skjuts mycket oftare än vad de skulle kunna tänka sig är rimligt. 


De upplever och märker att psykisk ohälsa är en av konsekvenserna från ljudnivån 
och intensiteten. Effekter av bullrets icke-akustiska egenskaper är lika viktiga som 
dB-nivån. De upplever ljudnivån som ohälsosam framförallt under vår/sommar och 
hösttiden när det är tillräcklig varmt för att kunna vara utomhus i längre perioder. 
Till exempel vid trädgårdsarbete, terrasnjutande, vedklyvning, underhållsarbete av 
hus, träning med hundar etc. När det skjuts på banan (skeet/trappskytte), är det 
svårt att prata med varandra och göra sig förstådd. De blir tvungen att pausa 
samtalet eller förflytta sig och sitta inomhus. Tiden de kan vara i sin trädgård blir 
bestämt av aktiviteter som pågår på skjutbanan. Det finns dessutom ingen 
”regelbundenhet” i skottlossningarna. Förutsägbarhet och kontrollerbarhet finns 
inte. Skottlossningar kommer oväntat och de vet aldrig när det äntligen blir tyst 
igen. 


De har två hundar varav en blir rädd när det skjuts. När det är pistolskytte finns det 
en hel del möjligheter för att distrahera och hålla ångestnivån på en acceptabel 
nivå. Men när det gäller trapp/skeetskytte är det inte möjligt längre. Ångestnivån 
ökar och resulterar i en stressad hund som är apatisk och inte nåbar längre. 
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De har lämnat synpunkter på Länsstyrelsen yttrande och framför bl.a. att trap/skeet 
skott borde begränsas ännu mer än vad Länsstyrelsen föreslår. Det blir heller ingen 
förbättring under de månader man kan och vill vara utomhus. Verksamheten bör 
förläggas till vintermånaderna.


Eugen Lund-Petersen


Eugen Lund-Petersen har bl.a. anfört följande. 


Han vill inte ha att man skjuter från tidig morgon till sen kväll 365 dagar om året 
och man tar inte hänsyn till om det är påsk, Kristihimmelsfärdsdag, midsommar 
eller jul. Detta måste ändras på, när man dessutom överträder de normer som finns 
för ljudnivån. 


Han hänvisar till teknisk rapport WSP gällande skeetbanan sidan 1 där kurvan 
knappt går fram till bostadshuset huset och trädgården är den värsta och där det 
skjuts mest. Trappbanan sidan 2 där passerar den röda linjen med 75 dB hans 
bostadshus.


Viltbanan 80 m, skjuthusen är leksaker, djupet och hårda bräder gör minimal nytta. 
Skjuthusen är för att ta mynningssmällen. Väggar golv och tak kunde vara klädda 
med rockwool, djupet kunde också var det dubbla.


Mellan 80 – 100 dB har han på terrassen och det hörs även in i huset som dova 
dunk. Huset är välisolerat och med treglasfönster.


Johanna och Martin Höög


Johanna och Martin Höög har bl.a. anfört följande. 


När det är vindstilla eller vinden ligger på mot tomten är ljudet från skjutbanan 
väldigt påtagligt. Under sommarkvällar då annan aktivitet minskar t.ex. ljud från 
vägen osv. är det direkt otrevligt att vistas utomhus. Då skjutandet håller på till 
prick kl. 20.00 (kl. 21.00 på onsdagar) på vardagar är det sedan inte mycket kvar av 
kvällen att njuta av.


De upplever att skjutbanan utnyttjas mer, att skotten/smällarna har blivit högre 
(använder man kraftigare vapen?) och skotten kommer mer intensivt/tätare. De har 
små barn som upplever oro av skotten och frågar ständigt vad det är man skjuter 
på. Då det också beviljas undantag från tiderna i tillståndet skapas också en oro och 
ovisshet då man aldrig vet när skjutandet ska upphöra. 


De anser att senvår/sommartid då de flesta spenderar mer tid utomhus bör 
skjutandet på kvällar och helger begränsas kraftigt, alternativt begränsa ljudets 
framfartsväg utanför skjutfältet. Under höst/vintertid kan tiderna vara generösare 
likt nu.
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Sökandens bemötande av yttrandena


Bullerutredning 
Bullerutredningen 2011 är gjord efter Naturvårdsverkets beräkningsmodell, detta är 
en förenklad modell som ändå har en högre noggrannhet än fältmätningar. För 
beräkningar gjorda 2011 för Falköping jakt- och sportskytteklubb har enbart 
hänsyn tagits till hårda och halvmjuka ytor samt terrängformationer, beräkningarna 
är gjorda för värsta fallet, med vindförhållande 5 m/s vid en temperatur på 15 
grader med luftfuktigheten av 70 %. Idag har vegetationen börjat återvända i 
området, en beräkning med delvis mjuk mark i skjutriktningen kan förväntas att 
något lägre värden vid objekten erhållas. 


De beräkningar som utfördes 2011 kan även idag anses som högst relevanta. 
Kostnaderna för förnyade skottbullerutredningar är stora och förväntas inte ge 
några avvikande resultat mot den beräkning som gjordes 2011. Falköping – 
Gunnestorp skjutbanor är ett enkelt beräkningsfall med relativt öppna ytor och 
beräkningsmetoden är etablerad, anses som tillförlitlig och en noggrannare metod 
än fältmätningar, den används allmänt och är väl verifierad. I miljöbalken 2 kap. § 
7 nämns att vid en bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 


Hagelbanor 
Hagelskyttet bedrivs idag uteslutande med kal. 12 med 24 grams stålhagelpatroner. 
Skjutplatserna ligger inom ett begränsat område, de förändringar som gjorts på 
skjutbanan har en liten betydelse för skottbullerutbredningen, den 
skottbullerutredning som genomfördes för skytte från trap- och skeetbanorna 2011 
gäller i lika stor utsträckning idag. Klubben är medvetna om att hagelskyttet 
medför stor bullerbelastning för omgivningen där effektiva åtgärder är kostsamma. 
Av den anledningen pågår förhandlingar med kommunen om att anlägga 
bullervallar mot de känsligaste områdena. 


Kulbanor 
Bullerberäkningarna 2011 för 80 m viltmålsbanan och inskjutningsbanan är gjorda 
för kal 30–06. Det är den kaliber av klass 1 vapen som kan anses som den som 
genererar ett värsta fall för skottbullerbelastning på omgivningen, de vanligaste 
kalibrarna som används på skjutbanor idag är 308 winchester och 6,5 mm. 
Dessutom börjar ljuddämpare på vapen bli vanligt förekommande. 


Klubben har påbörjat ljuddämpande förbättringar av skjutpaviljongen på 80 m och 
inskjutningsbanan. Med en förbättring av ljuddämpande anordningar på 80 m 
banorna kommer bullerbelastningen på omgivningen att minska väsentligt, en 
uppskattning på vilken effekt en bullerdämpande åtgärd kan göras till exempel 
genom jämförande data från studien Notdtest Method 2002 NT acou 099. 


Beräkningar för kal. 22 pistol på pistolskyttebanan utfördes 2011 skottbullervärden 
visade på 55 dB vid närmaste fastighet vilket kan jämföras med en viskning på nära 
håll. Utifrån detta bör det inte vara motiverat att kraftigt begränsa skjuttider för kal. 
22 LR skytte. Vid både kal. 22 LR skytte på 50 m viltmål och pistolbanan används 
uteslutande subsonisk ammunition vilket gör att de båda skyttedisciplinerna är 
jämförbara ur skottbullersynpunkt. Klubbenen anser att det inte kan finnas några 
hinder att sätta generösa skjuttider för kal. 22 LR skytte. 
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Verksamheten 
Jaktskyttebanorna är mycket viktig för både utbildning av nya jägare för att 
uppehålla skjutskicklighet och för inskjutning av vapen. En god etik i jakten (§ 27 
jaktlagen) kräver god skjutskicklighet och väl inskjutna vapen året om. Idag finns 
det närmare 300 000 jägare i Sverige som jagar i snitt ca 20 dagar/år vardera. 
Antalet jaktskyttebanor som möjliggör träning och inskjutning av vapen under 
ordnade former minskar. Det har blivit mer eller mindre praxis att skjutbanor tillåts 
hållas öppna ett fåtal timmar per vecka under vår och höst, och då ofta under icke 
ledig tid. Att träna eller skjuta in vapen någon gång per år räcker inte. Klubben har 
också ett antal skyttar som skjuter på elitnivå, även den är en viktig del av klubbens 
verksamhet. 


Klubben har förståelse för att boende i närområdet kan bli störda och är villiga att 
vidta åtgärder för att minska störningar så långt det är möjligt, men klagomål från 
boende ska då vara grundade på verkliga förhållanden. 


Verksamheten bedrivs under fritid, i huvudsak kvällar och helger, en begränsning 
av antalet avlossade skott och skjuttid till kl. 18.00 under vardagar och två skjutfria 
dagar per vecka varav en dag under helgen medför att en stor del av verksamheten 
kortsiktigt och långsiktigt kommer att gå förlorad. Den största delen av 
klubbensmedlemmar har en yrkesverksamhet som förhindrar fritidsverksamhet 
dagtid, den möjliga tiden för skytte kvällstid har för det flertalet medlemmar varit 
mellan kl. 18:00 till 20:00. 


Ett skjutuppehåll under vinterhalvåret då den egentliga jaktperioden pågår betyder 
att träning och inskjutning av vapen under kontrollerade former omöjliggörs under 
jaktperioden, vid behov hänvisas jägarna till skytte på den egna jaktmarken, vilket 
egentligen strider motklubbens verksamhetsidé. 


Klubben anser att en villkorsändring angående antal skjutna skott och starkt 
begränsade skjuttider är ett stort problem för klubbens fortlevnad. 


Yttranden från klagande 
Boende vid Snöbäck har tidigare framfört klagomål och refererar till egna 
bullermätningar. Den klagande mer eller mindre förkastar de beräkningar där 75 
dB nivån går fram till bostadshuset, egna mätningar anges till 80–100 dB vilket då 
är en fördubbling till en flerdubbling mot den beräknade skottbullernivån 2011 
vilket inte är rimligt. Även fältmätningar visar en god överenstämmelse med 
beräkningarna utförda 2011. 


Enligt Naturverkets tabelldata för skottbullerberäkning ger en sammanlagd 
korrektion för enbart geometrisk avståndsdämpning och luftabsortion ett värde på 
ca -48 dB på avståndet 750 m för ett kal. 12 hagelvapen, detta ska subtraheras från 
skottbullret vid skjutplatsen vilket ger värdet ca 75 dB vid mätpunkten även det 
stämmer väl med de beräkningar som utfördes 2011, korrektion för vegetation är 
då inte medtagen.


Det framförs även att skytte på hagelbanorna är mest störande, man refererar till 
rapporter angående psykisk ohälsa på grund av buller och olägenheter för husdjur 
och vilda djur. 
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Skottbuller anges i ett toppvärde med integrationstid av 35 ms, detta kan inte 
jämföras med industribuller som anges som en ekvivalentnivå över 8 timmar eller 
trafikbuller som anges med ekvivalentnivå över 24 timmar, där momentana 
toppvärden kan nå mycket höga nivåer. Främst hundar kan påverkas vid plötsliga 
ljud men det måste vara ytterst ovanligt att ett djur påverkas av återkommande 
skottbuller 750 m från källan. Det är väl känt att vilda djur uppehåller sig i 
skjutbanor eller skjutfälts närhet på grund av förekomsten av en mer orörd ostörd 
miljö. 


Synpunkter har även framförts om höga smällar från skjutbanan då avståndet är ca 
1,3 km i NNO riktning från skeetbanans skjutplatser till fastigheterna 
Mörkargården, Friggeråker. Beräknade värden vid skytte på skeetskyttebanan vid 
fastigheterna är ca 65 dB. Vid övrigt skytte är beräknade skottbullernivåer vid 
fastigheterna ca 60 dB eller lägre.


Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut


Kan och behövs villkoren omprövas?


Bestämmelser
Ett tillstånd som har fått laga kraft omfattas av den miljörättsliga rättskraften enligt 
24 kap. 1 § miljöbalken (MB), dvs. tillståndet gäller mot alla såvitt avser frågor 
som har prövats i beslutet. Tillståndet kan dock omprövas av tillståndsmyndigheten 
under vissa förutsättningar som regleras i 24 kap. 5 § MB.


Av 24 kap. 5 § första stycket punkt 1 MB följer att tillståndsmyndigheten får 
ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller 
annan liknande bestämmelse om verksamhetens omfattning, samt ändra eller 
upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana när det förflutit 
tio år från det att tillståndsbeslutet fick laga kraft. Det är här inte fråga om någon 
obligatorisk omprövning utan en möjlighet för tillståndsmyndigheten att ompröva 
ett tillstånd om verkningarna av verksamheten är sådana att en omprövning bör 
ske, se prop. 1997/98:45 del II s. 257.


Enligt 24 kap. 9 § MB får inte tillståndsmyndigheten med stöd av 5 § meddela så 
ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan 
bedrivas eller att den avsevärt försvåras.


Enligt 24 kap. 11 § MB får en ansökan om prövning som avses i 24 kap. 5 § MB 
göras av bland annat länsstyrelsen.


Bedömning
Inledningsvis kan konstateras att det tillstånd som Falköpings jakt- och 
sportskytteklubb har för verksamheten beslutades i mars 1988, dvs. för över trettio 
år sedan. De tio år som ska ha förflutit från det att tillståndsbeslutet fick laga kraft 
har således passerat med god marginal. Vidare har ansökan om prövning gjorts av 
länsstyrelsen i enligheten med 24 kap. 11 § MB.


Miljöprövningsdelegationen har granskat det tillstånd som Falköpings jakt- och 
sportskytteklubb har för verksamheten och funnit att det medger skottlossning 
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samtliga dagar i veckan under årets alla dagar vilket får betraktas som mycket 
generösa skjuttider. Samtidigt finns det en otydlighet i vad som gäller för 
bullernivåer och hur många skott som får avlossas. Mot bakgrund av den 
omfattande skjutverksamhet som klubben bedriver samtidigt som platsen för 
verksamheten är lokaliserad på sådant sätt att närboende utsätts för höga 
bullernivåer finner Miljöprövningsdelegationen att det finns skäl att ompröva 
villkoren för verksamheten. 


Ändring av villkor


Allmänt
Utgångspunkten vid denna prövning är att endast villkoren för verksamheten ska 
omprövas samt att de nya villkor eller andra bestämmelser som meddelas inte är så 
ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt 
försvåras. En avvägning måste ske mellan de motstående intressena att å ena sidan 
minska olägenheterna i form av skottbuller och skydda människors hälsa och å 
andra sidan klubbens intresse av att kunna bedriva sin verksamhet. 


Nytt villkor - Villkor 6
Av tillståndsmeningen i beslut från den 10 mars 1988 framgår att verksamheten ska 
bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i 
ansökningshandlingarna 1983 och 1988 eller i övrigt åtagit sig. I ansökan från 1983 
uppges antal skott per år uppgår till ca 55 000 stycken varav 32 000 hagel. I 
ansökan från 1988 beräknas ammunitionsåtgången per år vara totalt ca 64 000 skott 
varav 32 000 hagel och 7 000 klass 1 älgskytte.


Mot bakgrund av det stora antal skott som skjutits de senaste åren (åtminstone 
2018) bör det förtydligas i villkor vilket antal skott som är tillåtet vid skjutbanan. 
Av den bullerutredning som finns i underlaget från den 19 maj 20111 framgår att 
bullernivåerna från hagel och viltmål 80 m banan (älgskytte) är höga och det finns 
därför anledning att särskilt reglera antalet hagelskott och skott vid 80 m banorna 
för viltmål och inskjutning. Totala antalet skott på samtliga banor får inte heller 
vara fler än 64 000 skott. 


Klubben har anfört att starkt begränsa antal skjutna skott och skjuttider medför ett 
stort problem för klubbens fortlevnad. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock 
att det inte finns förutsättningar att medge större antal skott än vad som framgår av 
villkor 6. Antalet skott utgör inte heller någon begränsning i förhållande till 
gällande tillstånd från 1988. I klubbens gällande tillstånd för verksamheten anges i 
beslutsmeningen att verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse 
med vad sökande angivit i ansökningshandlingarna 1983 och 1988 eller i övrigt 
åtagit sig. Villkor 6 är således endast en precisering av ramen för verksamheten. I 
det fall klubben önskar möjlighet att skjuta fler skott än vad som anges i villkor 6 
behöver klubben ha att nytt tillstånd (frivilligt) för detta. I annat fall kan de 
återkalla sitt tillstånd och anmäla verksamheten till tillsynsmyndigheten som en så 
kallad C-verksamhet enligt 30 kap. 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Tillsynsmyndigheten har då att ta ställning till om anmälan kan godtas och vid 
behov förelägga om försiktighetsmått. 
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Upphävda villkor
Villkor 2 upphävs eftersom det finns en för stor osäkerhet i vilka bullernivåer som 
gäller vid de olika banorna. Villkor 2 ersätts under prövotiden av P1.


Av villkor 3 i befintligt tillstånd framgår att skottlossning medges samtliga dagar 
under året, ofta med skjuttider under större delen av dagarna och in på kvällen. De 
höga bullernivåer vid närliggande bostadshus som skjutverksamheten genererar, i 
kombination med generösa skjuttider, medför en allt för omfattande störning för 
närboende. Villkor 3 ska därför upphävas och ersätts under prövotiden av P2.


Prövotid


U1
Av bullerutredningen som WSP genomfört på uppdrag av Falköpings jakt- och 
sportskytteklubb daterad 19 maj 2011 framgår att gården i Snösbäck utsätts för 
höga bullernivåer. Isokurvorna från skeet-trap-sportingbanan, trapbanan och 
viltmål 80 m banan visar att 75 dBAI-kurvan tangerar gården. Bullerpåverkan från 
trapbanan är till och med något över 75 dBAI. Dessa värden är höga vid en 
jämförelse med de riktvärden som anges i Naturvårdsverket allmänna råd om buller 
från skjutbanor (NFS 2005:15). 


För att kunna fastställa vilka bullernivåer som ska gälla samt vilka skyddsåtgärder 
som erfordras för att minska bullerpåverkan behöver klubben utreda dessa frågor. 
Eftersom skjutbanorna anlagts eller kontinuerligt byggts om eller åtgärdats från 
1982 och framåt, bör utgångspunkten vara att innehålla de lägre värden för buller 
som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd.


Klubben har anfört att den utredning de genomförde 2011 fortfarande är relevant. 
Sannolikt kan den äldre bullerutredningen från 2011 utgöra en grund för 
bullerutredningen men den behöver kompletteras i vissa delar, såsom buller från 
kaliber .357 vid pistolbanan (om tillstånd önskas för denna kaliber), buller från 
jaktstig, vilken effekt bullerdämpande åtgärder har m.m. I det fall generösare tider 
önskas för visst vapenslag/kaliber på viss bana finns det anledning för klubben att 
även redovisa sådant underlag.


U2
När det tydligt är utrett hur skjutbanan bullermässigt påverkar omgivningen och 
vilka bullerskyddsåtgärder som kan vidtas, bör en del av det underlag finnas till 
hands som behövs för att fastställa verksamhetstider. Genom att prövotiden 
fastställs till ett år har såväl klubben som närboende möjlighet att pröva hur de i 
detta beslut angivna tiderna och perioderna för skytte (P2) fungerar under ett helt 
år.


Provisoriska föreskrifter


P1
Den för närvarande bästa handling som visat hur omgivningen påverkas av buller 
från verksamheten är den bullerutredning som WSP genomfört på uppdrag av 
Falköpings jakt- och sportskytteklubb, daterad den 19 maj 2011. Den utredningen 
visar på vilka maximala bullernivåer skjutverksamheten medför för vissa vapen, 
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kalibrer och banor som kan förekomma på skjutbanan. Vapen eller kalibrar som 
medför högre bullernivåer vid närbelägna bostadshus får inte tillåtas under 
prövotiden.


P2
Med anledning av den bullerutredning som finns att tillgå i ärendet och mot 
bakgrund av vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
skjutbanor (NFS 2005:15), finns det anledning att begränsa verksamhetstiden 
jämfört med vad som anges i tillståndet för verksamheten från den 10 mars 1988.


Klubben har föreslagit verksamhetstider i skrivelse från den 26 juni 2019. Därefter 
har klubben även påtalat vikten av att kunna bedriva verksamheten under fritid, det 
vill säga kvällar och helger, samt att skjuttider även behövs under vinterhalvåret för 
att möjliggöra träning och inskjutning under jaktperioden. 


Miljöprövningsdelegationen har förståelse för att klubben gärna vill ha generösa 
skjuttider på helger och kvällar men en avvägning måste samtidig göras mot de 
närboendes behov av uppehåll från skottbuller under tider då de kan förväntas vara 
mer störda, det vill säga under kvällar, helger och sommaren. 


Klubben har redovisat den befintliga och planerade verksamheten samt föreslagit 
verksamhetstider för olika aktiviteter och banor. Förutom tävlings- och 
träningsverksamhet, inklusive jägarexamen, behövs tider för enskilt skytte. De 
verksamhetstider som fastställs i detta beslut utgår från klubbens behov och de 
tider och perioder de angivit men Miljöprövningsdelegationen anser att 
verksamhetstiderna behöver justeras och delvis minskas. Hänsyn till vad de 
närboende framfört om behov av uppehåll på sommaren behöver också vägas in. 
Tiderna för skjutverksamhet bör även koncentreras för att det ska finnas en större 
förutsägbarhet när närboende kan komma att störas. På så sätt kan upplevelsen av 
störningen minskas. 


Två dagar i veckan bör vara skjutfria, varav den ena bör vara söndag. Den andra 
dagen som bör vara skjutfri är fredag. Särskilt fredag eftermiddag bör vara skjutfri 
eftersom fler kan antas bli störda av skottbuller då. Skjutverksamhet bör kunna 
godtas på lördagar, eftersom skjutverksamheten i huvudsak utgörs av en 
fritidsaktivitet, dock inte längre än till klockan 15. Av samma skäl bör även 
skjutning en vardagskväll i veckan kunna godtas, dock inte längre än till 
klockan 20. I övrigt bör skjutverksamhet inte förekomma kvällstid (efter 
klockan 18) under vardagar. För att klubben ska kunna ha goda möjligheter att 
anordna skjuttävlingar under ett par helger medges tävling även två söndagar på ett 
år. Skjutning bör dock aldrig ske på helgdagar samt på påsk-, pingst-, midsommar-, 
jul- och nyårsafton.


Närboende har framfört att det särskilt är under vår och sommaren som de känner 
sig störda vilket är naturligt eftersom sommarmånader utgör den tid då 
trädgårdsvistelse och öppna fönster och dörrar generellt är vanligare. Samtidigt har 
klubben uppgett att det finns behov av skjuttider även på vinterhalvåret. Det kan 
således finnas fördel att medge skjuttider under vinterhalvåret även om det innebär 
en större spridning och viss minskad förutsägbarhet av skottbuller. Under 
prövotiden medges därför skjutverksamhet onsdagar och lördagar under 
vinterhalvåret. Vidare införs ett sommaruppehåll om två månader, det vill säga en 
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period då skott inte får avlossas, fr.o.m. den 15 juni t.o.m. den 15 augusti, för att ge  
en tyst period för de närboende då de är i störst behov av det.


Övriga upplysningar
Tillsynsmyndigheten har genom beslut bl.a. den 10 september 2010 förelagt 
Falköpings jakt- och sportskytteklubb om vissa försiktighetsmått. 
Miljöprövningsdelegationen vill här erinra om att ett föreläggande eller förbud 
enligt 26 kap. 9 § miljöbalken inte får begränsa ett beslut om tillstånd som har 
rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken. Ändring eller upphävande av villkor i ett 
tillståndsbeslut kan som framgår ovan endast göras av tillståndsmyndigheten enligt 
24 kap. 5 § miljöbalken, om inte delegation har meddelats till tillsynsmyndigheten 
avseende en viss fråga. Ett omprövningsbeslut har samma rättsverkan som ett 
tillståndsbeslut. 


Gällande tillstånd och samtliga villkor - inklusive de provisoriska föreskrifterna 
under prövotiden - ska följas upp på lämpligt sätt för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande tillståndsbeslut. Utredningarna under 
prövotiden bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att 
tillräckligt underlag tas fram inför avgörandet av slutliga villkor.    


Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg, ordförande, och Birgitta 
Alexandersson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Lena Niklasson, 
miljöhandläggare. 


Sabine Lagerberg Birgitta Alexandersson


Detta beslut har godkänts digitalt. Det saknar därför namnunderskrifter.
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Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut


Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
403 40 Göteborg.


Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.


Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 11 mars 2020.


Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (t.ex. 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet 
dock ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 26 februari 2020.


Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange


- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,


- vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendets 
diarienummer, samt


- hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.


Sändlista
Externt


 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
 Länsstyrelsen/Enheten för miljötillsyn, 


miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
 Miljösamverkan östra Skaraborg, info.miljoskaraborg.se
 Aktförvararen i Falköpings kommun
 Johanna och Martin Höög, johanna.hoog@his.se
 Eugen Lund-Petersen, snowcreek@telia.com
 Maria van Ratingen och Christiaan de Groot, 


mijke.van.ratingen@gmail.com


Internt
 Sabine Lagerberg
 Birgitta Alexandersson 
 Lena Niklasson
 Lena Carlsson
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Hur man överklagar MMD-02 
 


Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 


Överklaga skriftligt inom 3 veckor 


Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 


Så här gör du 


1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 


2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 


3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 


4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 


Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 


5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 


6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 


Vad händer sedan? 


Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 


Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 


Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 


Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 


När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 


Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 


 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 


 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 


 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 


 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 


Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 


Vill du veta mer? 


Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 


Mer information finns på www.domstol.se. 
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Från:                                  "SK-FN-MOS-MiljoSkaraborg" <info@miljoskaraborg.se>
Skickat:                             Fri, 14 Jan 2022 16:25:31 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Ärende 2021-8836 - Remiss i ärende 551-53416-2021, utredning om villkor
Bilagor:                             Yttrande.pdf

Hej!

Miljösamverkan östra Skaraborg skickar över yttrande om remiss för utredning av villkor för 
Falköping jakt och sportskytteklubb.

Max Ulrikz
Miljösamvrkan östra Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg

Kundtjänst: 0500-49 36 30
info@miljoskaraborg.se
www.miljoskaraborg.se

Besöksadress: Hertig Johans torg 2, Skövde
Postadress: Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde 
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  DELEGATIONSBESLUT 1

 
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 

0500-49 36 30 info@miljoskaraborg.se 
 Webbplats 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
541 83 Skövde 

Hertig Johans torg 2 
541 30 Skövde 

 www.miljoskaraborg.se 

 Datum Diarienummer 
 2022-01-14 2021-8836 
  Er beteckning 
   
Handläggare   
Max Ulrikz  
Kundtjänst 0500-49 36 30 
info@miljoskaraborg.se 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 
 
40340 Göteborg 
 

  
 
 
 

Remiss - Utredningar som Falköpings jakt- och 
sportskytteklubb genomfört 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande yttrande:  

Utredningen som gjorts är omfattande och vissa delar går även utanför 
utredningsuppdraget. Målsättningen som satts är att nå ner till 65 dB Ai vilket 
ligger helt i linje med de allmänna råden. Några detaljer saknas dock och annat 
som behöver kompletteras. 
 
Under U1b läggs fokus på skjuthus, skärmar, vallar och i viss mån på skjuttider. 
Däremot nämns inte mycket om andra alternativ. De kanske inte är realistiska 
men då bör det ändå framgå. En sådan åtgärd, för att kunna minska buller till 
Snösbäck 1:6 resp 1:10 skulle kunna vara att ändra i skjutriktningen. Ytterligare 
andra sådana åtgärder som inte nämns är åtgärder vid respektive fastighet 
Snösbäck 1:6 och 1:10. 
 
I U1d anges att kostnaden bör framgå vilket det inte gör. Miljönämnden anser att 
kostnaden för åtgärder är av central betydelse när ett beslut ska fattas. Även om 
det är svårt att uppskatta kostnader så är det avgörande faktor när skäligheten för 
en åtgärd ska bedömas. Det gäller särskilt för så omfattande ändringar som kan 
vara aktuella för föreliggande skjutbana. Hur ställer sig t.ex. totalkostnaden för 
åtgärder på skjutbanan mot t.ex. åtgärder på respektive fastighet och vad är 
rimligt? 
 
För U1e är det svårt att se vad utredningen avser besvara. Det finns omfattande 
beskrivningar där konsekvenser av olika åtgärder främst skjuttider och val av 
kaliber men även antalet skott redovisas. Däremot saknas en redovisning för andra 
åtgärder vilket även omfattar åtgärder vid Snösbäck. Klubben bör också tydligare 
ange vad man anser vara oskäligt samt varför. 
 
U2: I underlaget framgår inte att det finns någon längre skjutfri period vilket i 
villkoret anges som en utgångspunkt. Varför klubben frångått villkoret i det 
avseendet framgår inte tydligt även om det kan anas i underlaget beror på 
klubbens förutsättningar att kunna ha tävlingsskyttar. 
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Miljönämnden anser dock att det är viktigt att kringboende informeras om 
tävlingar mm och inte bara tillsynsmyndigheten. 
 
Avslutningsvis bör klubben tydligare kunde redovisa sina förslag till slutliga 
villkor. Av förslaget framgår inte vad klubben föreslår för villkor för 
verksamheten. 
 

Redogörelse för ärendet 
Miljönämnden östra Skaraborg har fått en remiss från Länsstyrelsen Västra 
Götalands län om utredningen för buller från Falköpings jakt och 
sportskytteklubb. Utredningsuppdraget anges i en dom meddelad av mark- och 
miljödomstolen 16 oktober 2020. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län vill få svar senast den 14 januari 2022. 

 

MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG 

Max Ulrikz 
Avdelningschef miljöskydd 
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Från:                                  "Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Wed, 2 Mar 2022 14:48:17 +0100
Till:                                     "'daniel.b.tiverman@gmail.com'" <daniel.b.tiverman@gmail.com>
Cc:                                      "Info Miljöskaraborg" <info@miljoskaraborg.se>
Bcc:                                    "Niklasson Lena" <Lena.Niklasson@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               551-53416-2021 Föreläggande om komplettering gällande Falköpings 
sportskytteklubb
Bilagor:                             551-53416-2021 Föreläggande om komplettering.pdf, Kompletteringsyttrande fr 
MÖS.pdf

Hej!
 
Jag bifogar Miljöprövningsdelegationens föreläggande om komplettering gällande ansökan om slutliga 
villkor för skjutbanan i Falköping. Kompletteringar ska ha kommit in senast den 6 april 2022. Jag bifogar 
även yttrande från tillsynsmyndigheten för kännedom och tillfälle till bemötande.
 
Med vänlig hälsning
_______________________________
Marika Lundmark 
Sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen/Verksamhetsutvecklare
Miljöskyddsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg
 
010-224 46 03
marika.lundmark@lansstyrelsen.se 
 
Så hanterar vi dina personuppgifter
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

Falköpings sportskytteklubb 
c/o Daniel Tiverman 
daniel.b.tiverman@gmail.com 

 

Föreläggande om komplettering av ansökan 
slutliga villkor för skjutbana 
Miljöprövningsdelegationen anser att er ansökan om slutliga villkor är 
ofullständig och förelägger er därför att lämna nedanstående 
kompletteringar till ansökan. Föreläggandet görs med stöd av 22 kap. 
1 och 2 §§ miljöbalken. 

Kompletteringarna ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen 
senast den 6 april 2022.  

Dessa kompletteringar behövs: 

1. När kan bulleråtgärder vara genomförda som medför att 
ljudnivåer över 65 dBA, I (med tidsvägning Impuls) inte 
längre förekommer vid närmsta bostäder? Ange månad och år. 

Motivering: Ni anger att ni planerar att anlägga en 
bullerdämpande vall vid Trapp- och Skeetbanorna men ni 
anger varken kostnad eller tidplan för när detta kan vara klart. 
Det är oklart för Miljöprövningsdelegationen om denna åtgärd 
faktiskt är möjlig att genomföra och i så fall när. För att 
slutliga villkor ska kunna ersätta nuvarande provisoriska 
föreskrifter krävs ett bättre underlag i denna del. 

2. Redogör för om det finns andra åtgärder för att minska bullret 
vid närmsta bostäder genom följande alternativ.  

a. Går det att vidta bullerdämpande åtgärder direkt vid 
bostadsfastigheterna Snösbäck 1:6 respektive 1:10 
(t.ex. i avvaktan på att bullervallarna anläggs)? Vad 
kan dessa åtgärder i så fall bestå av och vilken 
bullerreducering skulle de medföra? Om detta är ett 
alternativ, när kan det i så fall vara klart? Se även 
kommunens yttrande. 

b. Går det att ställa krav på att ljuddämpare ska 
användas på skjutbanan när man vill skjuta med 
kulvapen klass 1, 2 och 3? Vad skulle det innebära 
för konsekvenser för klubben och vilken 
bullerreducering skulle det medföra vid närmsta 
bostäder? 

        
Miljöprövningsdelegationen 

Föreläggande 
 

Datum 
2022-03-02 
 

 
 

Ärendebeteckning  
551-53416-2021 
 

Anläggningsnummer 
1499-1193 
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551-53416-2021 

 

3. Ni yrkar på att juli månad ska vara en skjutfri månad men 
att undantag får göras för personer i egen träning och 
inskjutning av vapen inför exempelvis SM och 
landslagsuppdrag. Hur många dagar kan det bli fråga om 
för sådan träning under en julimånad? 

 

Yttrande om kompletteringsbehov från Miljösamverkan Östra 
Skaraborg bifogas för kännedom och tillfälle till bemötande. 

____________________ 

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg, 
ordförande, och Marika Lundmark, miljösakkunnig, deltagit. 

 

Kompletteringarna kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering 
eller yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Då lämnas 
omedelbart en bekräftelse på att vi har tagit emot uppgifterna. 

Kompletteringarna kan också skickas med e-post till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange ärendebeteckningen 551-53416-2021 i 
ämnesraden. För att kunna skicka stora filer (totalt större än cirka 25 megabyte) till 
Länsstyrelsen behövs en inbjudan till tjänsten Filskick. Denna inbjudan fås enkelt 
genom att skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta. 

Digitala handlingar bör vara av sådant format som möjliggör bearbetning av 
textmaterialet. Om kompletteringarna omfattar mer än cirka 20 sidor bör även tre 
papperskopior skickas in. 

Bilaga 
Kompletteringsyttrande från MÖS 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Här är vi nu

Prövningsprocessen

Komplettering
av ansökan

Ansökan
kommer in Kungörelse Yttranden Bemötande

av yttranden
MPD fattar
beslut
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 

0500-49 36 30 info@miljoskaraborg.se 
 Webbplats 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
541 83 Skövde 

Hertig Johans torg 2 
541 30 Skövde 

 www.miljoskaraborg.se 

 Datum Diarienummer 
 2022-01-14 2021-8836 
  Er beteckning 
   
Handläggare   
Max Ulrikz  
Kundtjänst 0500-49 36 30 
info@miljoskaraborg.se 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 
 
40340 Göteborg 
 

  
 
 
 

Remiss - Utredningar som Falköpings jakt- och 
sportskytteklubb genomfört 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande yttrande:  

Utredningen som gjorts är omfattande och vissa delar går även utanför 
utredningsuppdraget. Målsättningen som satts är att nå ner till 65 dB Ai vilket 
ligger helt i linje med de allmänna råden. Några detaljer saknas dock och annat 
som behöver kompletteras. 
 
Under U1b läggs fokus på skjuthus, skärmar, vallar och i viss mån på skjuttider. 
Däremot nämns inte mycket om andra alternativ. De kanske inte är realistiska 
men då bör det ändå framgå. En sådan åtgärd, för att kunna minska buller till 
Snösbäck 1:6 resp 1:10 skulle kunna vara att ändra i skjutriktningen. Ytterligare 
andra sådana åtgärder som inte nämns är åtgärder vid respektive fastighet 
Snösbäck 1:6 och 1:10. 
 
I U1d anges att kostnaden bör framgå vilket det inte gör. Miljönämnden anser att 
kostnaden för åtgärder är av central betydelse när ett beslut ska fattas. Även om 
det är svårt att uppskatta kostnader så är det avgörande faktor när skäligheten för 
en åtgärd ska bedömas. Det gäller särskilt för så omfattande ändringar som kan 
vara aktuella för föreliggande skjutbana. Hur ställer sig t.ex. totalkostnaden för 
åtgärder på skjutbanan mot t.ex. åtgärder på respektive fastighet och vad är 
rimligt? 
 
För U1e är det svårt att se vad utredningen avser besvara. Det finns omfattande 
beskrivningar där konsekvenser av olika åtgärder främst skjuttider och val av 
kaliber men även antalet skott redovisas. Däremot saknas en redovisning för andra 
åtgärder vilket även omfattar åtgärder vid Snösbäck. Klubben bör också tydligare 
ange vad man anser vara oskäligt samt varför. 
 
U2: I underlaget framgår inte att det finns någon längre skjutfri period vilket i 
villkoret anges som en utgångspunkt. Varför klubben frångått villkoret i det 
avseendet framgår inte tydligt även om det kan anas i underlaget beror på 
klubbens förutsättningar att kunna ha tävlingsskyttar. 
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Miljönämnden anser dock att det är viktigt att kringboende informeras om 
tävlingar mm och inte bara tillsynsmyndigheten. 
 
Avslutningsvis bör klubben tydligare kunde redovisa sina förslag till slutliga 
villkor. Av förslaget framgår inte vad klubben föreslår för villkor för 
verksamheten. 
 

Redogörelse för ärendet 
Miljönämnden östra Skaraborg har fått en remiss från Länsstyrelsen Västra 
Götalands län om utredningen för buller från Falköpings jakt och 
sportskytteklubb. Utredningsuppdraget anges i en dom meddelad av mark- och 
miljödomstolen 16 oktober 2020. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län vill få svar senast den 14 januari 2022. 

 

MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG 

Max Ulrikz 
Avdelningschef miljöskydd 
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Från:                                  "Daniel Tiverman" <daniel.b.tiverman@gmail.com>
Skickat:                             Wed, 6 Apr 2022 20:36:46 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               551-53416-2021
Bilagor:                             Komplettering av ansökan slutliga villkor fär skjutbana.docx

Hej! 
Bifogar kompletteringar som förelagts Falköpings sportskytteklubb att skicka in. 

Mvh
Daniel Tiverman 
Falköpings Sportskytteklubb 
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Falköpings Sportskytteklubb 

Sida 1 av 2

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Miljöprövningsdelegationen

Diarienr: 551-53416-2021

Svar på Miljöprövningsdelegationens föreläggande om komplettering av ansökan slutliga villkor för 
skjutbana

Fråga 1.

Falköpings Sportskytteklubb arrenderar marken för anläggningen av Falköpings kommun. Att anlägga 
en bullervall är således inget klubben kan besluta om själva. Under den gångna vintern har kontakten 
med kommunen i frågan varit tät och vi har fått positiva signaler men inga beslut i frågan. Detta trots 
att vi vet att kommunen i år har haft 3-4 olika möten under februari-mars  i frågan. Klubben har ingen 
möjlighet att påverka den kommunala budgetprocessen eller beslutsgången. Det tar med andra ord 
den tid det tar och vi har inte fått något besked ännu om när vi kan få något beslut. Vår förhoppning 
är dock att det kommer innan semestrarna i år.

Det vi vet är att kommunen har några stora byggprojekt som inom kort kommer att generera stora 
mängder av massor som skulle kunna användas till anläggandet av en bullervall. Vi upplever att de 
tjänstepersoner vi pratat med varit försiktigt positiva, då de ser en möjlig avsättning för dessa massor 
inom närområdet (dvs vår bullerdämpande vall), men tydligt sagt att de inte beslutar. Vår 
förhoppning, utifrån de kontakter vi haft med kommunen hitintills, är att kommunen kommer att ta 
stordelen och förhoppningsvis hela kostnaden för själva vallen (men vi vet inte säker ännu) då den 
anläggs på kommunal mark och att arbetet kan startas relativt omgående när beslut fattats. 

Klubben har då kvar att försöka hitta finansiering till om- och tillbyggnad av skjutkurerna, vilket är en 
tillräckligt tuff uppgift för klubben att klara av, speciellt med tanke på det starkt reducerade 
medlemsantalet som fortsätter att minska då ”prövoårets” restriktioner ligger kvar och de kraftigt 
ökande priserna på byggmaterial.  Vi hoppas dock att vi ska kunna få något litet bidrag från 
Riksidrottsförbundet trots att de genomgående prioriterar föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. (Vi har ingen organiserad ungdomsverksamhet men tar hand om de ungdomar 
som självmant uppsöker oss.) Från Västergötlands sportskytteförbund skulle vi kunna få hjälp med 
ett litet lån (inget bidrag) för att klara åtgärderna. 

Fråga 2. A)

När det gäller bullerdämpande åtgärder borta vid fastigheterna Snösbäck 1:6 och 1:10 har vi bedömt 
att det inte skulle ge tillräcklig effekt. Det är allmänt känt att effektiv bullerbekämpning sker allra 
bäst vid källan eller så nära den som möjligt. När vi beställde bullermätningen av WSP fick de även i 
uppdrag att ta fram förslag till bullerdämpande åtgärder. De, vilka måste betraktas som experter på 
området, gav inga förslag på bullerdämpande åtgärder borta vid fastigheterna då det inte skulle ge 
tillräcklig effekt. Dessutom har vi svårt att tro (vi har ärligen inte frågat) att fastighetsägarna till 
Snösbäck 1:6 och 1:10  skulle vilja ha till exempel ett högt plank eller en granhäck (som dessutom tar 
tid på sig att växa till) på tomten eller strax intill tomtgränsen då det starkt skulle begränsa utsikten 
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från densamma. Att till exempel byta till mer bullerdämpande fönster är inte heller någon lösning då 
de i tidigare skrivningar mest klagat på utemiljön och att de inte kunnat ha fönstren öppna.

Fråga 2. B)

Ett krav på att alla ska ha ljuddämpare på sina vapen ser vi att det skulle vara svårt att ställa. Detta då 
en ljuddämpare är en licenspliktig vapendel och en relativt kostsam investering för den enskilde 
skytten. Det är dessutom inte möjligt att anbringa en ljuddämpare på alla vapen. Ett annat problem 
med ljuddämpare är att de snabbt kan bli väldigt heta och inte kan användas vid tex tävlingar då 
många skott behöver skjutas i följd. Detta är en problematik som tillverkarna arbetat med och en del 
av de nyare ljuddämparna klarar värmeproblemet relativt bra idag. Vi kan se att det blir vanligare och 
vanligare med ljuddämpare vilket är en trend vi uppmuntrar, inte minst till våra Jägarexamenselever, 
då det är positivt för skyttens skjutmiljö med lägre bullernivåer, både när man själv skjuter och när 
man står och väntar på sin tur samt för skjutledarna.

Fråga 3.

Ni frågar om hur många dagar i juli månad som det kan bli fråga om enskilt skytte. Eftersom det är 
fråga om en begränsad mängd av skyttar (de som har egen licens och egen nyckel) så blir det en 
starkt reducerad mängd avlossade skott och tänkte oss att det skulle vara tillräckligt begränsande. Vi 
hade därför tänkt oss samma tider som vanligt och att skyttarna skulle kunna välja de tider som 
passar dem. Förmodligen kommer det under en del dagar inte bli något skytte alls men att det är 
svårt att säga exakt hur många dagar det blir. Detta beslut genererar max 21 skyttedagar.

Vi skulle kunna begränsa skyttet till tre dagar i veckan, förslagsvis tisdagar 14-20, onsdagar 9-15  och 
lördagar 9-15 under juli månad, vilket ger max 13 skyttedagar, dvs nästan en  halvering av antalet 
max-dagar. Även detta förslag innebär förmodligen att någon/några av de möjliga dagarna i 
praktiken kan bli skjutfria. Vi tror att dessa tider skulle kunna fungera men ser helst att de vanliga 
tiderna tillåts då behoven och möjligheterna till träning kan se väldigt olika ut för olika skyttar.  

Falköping 2022-04-06

Falköpings sportskytteklubb

  

Falköpings sportskytteklubb
c/o Daniel Tiverman
Blåklintsgatan 36
521 41 Falköping

E-post: daniel.b.tiverman@gmail.com
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

Timecut (webbverktyget) 
Kommunikationsenheten för webbpublicering 
Falköpings sportskytteklubb; 
daniel.b.tiverman@gmail.com 
 

 

[Falköpings sportskytteklubb, Falköping] 
Länsstyrelsen i dåvarande Skaraborgs län gav den 10 mars 1988 
(ärende 2430-1025-88) tillstånd till anläggning av skjutbana på 
fastigheten Falköpings-Gunnestorp 5:4 i Falköpings kommun. 
Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland omprövade villkoren 
för buller samt vilka tider som verksamheten får bedrivas i beslut den 
5 februari 2020. I beslutet sköts avgörandet av vilka slutliga villkor 
som ska gälla för buller och skjuttider sköts upp under en prövotid. 
Falköpings sportskytteklubb har nu lämnat in en prövotidsredovisning 
med förslag till slutliga villkor. 
 
Synpunkter på prövotidsredovisningen ska lämnas skriftligen till 
Miljöprövningsdelegationen senast den 13 maj 2022. 

Synpunkter skickas med Länsstyrelsens e-tjänst ”Komplettering eller 
yttrande i ärende” på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland, e-post till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller post till Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 403 40 Göteborg. Ange ärendebeteckningen 551-53416-
2021. 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen (e-
postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-
224 40 00) och på kommunkansliet eller motsvarande i Falköpings 
kommun. 

 

 

Var kungörelsen publiceras 
Falköpings tidning 

Skaraborgsbygden (utgivning endast torsdagar) 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

När kungörelsen publiceras i ortstidning 
2022-04-21 (torsdag) 

        
Miljöprövningsdelegationen 

Kungörelsemanus 
 

Datum 
2022-04-13 
 

 
 

Ärendebeteckning  
551-53416-2021 
 

Anläggningsnummer 
1499-1193 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Kungörelsemanus 2 (2)  
551-53416-2021 
 

 

När kungörelsen publiceras på Länsstyrelsens 
webbplats 
2022-04-21 

När kungörelsen tas bort från webbplatsen 
2022-05-14 

Faktureringsuppgifter 
Falköpings sportskytteklubb 
c/o Daniel Tiverman 
Blåklintsgatan 36 
521 41 Falköping 

Referens: Daniel Tiverman 

Kostnaden för kungörelsen kommer att faktureras av Timecut. 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

Länsstyrelsen 
 
Miljösamverkan Östra skaraborg, 
info@miljoskaraborg.se 
 
Fastighetsägare till Snösbäck 1:6 och 1:10: 
 
Eugén och Ingrid Lund Petersen  
Snösbäck 1  
521 91 Falköping 
 
Linda och Daniel Faxe 
Snösbäck 2 
521 91 Falköping 
 
Aktförvararen i Falköpings kommun 

 

Remiss av prövotidsredovisning med förslag till 
slutliga villkor för Falköpings sportskytteklubb 
Falköpings sportskytteklubb ansöker hos Miljöprövningsdelegationen 
om slutliga villkor för buller och tider när verksamheten får bedrivas 
på skjutbanan på fastigheten Falköpings-Gunnestorp 5:4 i Falköpings 
kommun. 

Ni får härmed tillfälle att yttra er över ansökan. Av yttrandet ska 
framgå om ni tillstyrker eller avstyrker de föreslagna villkoren och 
motivering till det. Om ni inte avser att yttra er, vill vi att ni meddelar 
det så snart som möjligt. 

Eventuellt yttrande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen 
senast den 13 maj 2022. Mot bakgrund av förvaltningslagens krav på 
snabb, enkel och kostnadseffektiv handläggning är vi restriktiva med 
att medge förlängd svarstid. 

Handläggare i ärendet är Lena Niklasson. 

Yttrandet kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller 
yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Då lämnas omedelbart en 
bekräftelse på att vi har tagit emot uppgifterna. 

Yttrandet kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendebeteckningen 551-53416-2021 i ämnesraden. För att kunna skicka stora filer 
(totalt större än cirka 25 megabyte) till Länsstyrelsen behövs en inbjudan till tjänsten 

        
Miljöprövningsdelegationen 

Remiss 
 

Datum 
2022-04-13 
 

 
 

Ärendebeteckning  
551-53416-2021 
 

Anläggningsnummer 
1499-1193 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Remiss 2 (2)  
551-53416-2021 

 

Filskick. Denna inbjudan fås enkelt genom att skicka e-post till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta. 

Digitala handlingar bör vara av sådant format som möjliggör bearbetning av 
textmaterialet. Om kompletteringarna omfattar mer än cirka 20 sidor bör även tre 
papperskopior skickas in. 

Till aktförvararen 
Handlingarna sänds för aktförvaring enligt bifogat annonsmanuskript. 
Efter utställningstiden ska aktförvararen lämna uppgift till 
Länsstyrelsen om under vilken tid handlingarna varit tillgängliga. 
Handlingarna ska behållas. De kan slängas när tiden för överklagande 
har passerats. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

 

Här är vi nu

Prövningsprocessen

Komplettering
av ansökan

Ansökan
kommer in Kungörelse Yttranden Bemötande

av yttranden
MPD fattar
beslut
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