Nytt miljötillstånd Hugelsta
och vad det innebär
Samskyttet drev på för att få till en förändring av de skjuttider som vi och flertalet aktiva skyttar
uppfattat som felaktiga. Under höst och vinter jobbade vi med förslag på utformning av skjuttider
och att besvara de frågor som miljökontoret hade på verksamheten. En skjutbana är en miljöfarlig
verksamhet och därför krävs ett miljötillstånd som beskriver verksamheten och de krav som ställs på
den med anledning av påverkan på omgivningen. Vi hade yrkat på att få maximal skjuttid enligt
Naturvårdsverkets rekommendation och ingen inskränkning på storhelger. Förslaget lämnades till
Kultur och fritidsförvaltningen som är huvudman för anläggningen och de skickade ansökan till
miljökontoret 25/2. Efter lite externa synpunkter och jämkning av samskyttets förslag så togs beslut
i ärendet 30/6. I beslutet fastslogs en överklagandetid på tre veckor och därefter trädde beslutet i
kraft. Det innebär att vi under sommaren fick nya skjuttider enligt nedan som är klippt ur tillståndet.

”5. Skytte får endast bedrivas vid följande tidpunkter:
Helgfri måndag-fredag 07.30-21.30
Lördag, söndag och helgdag 09.00-21.00
Efter godkännande från oss kan dock skytteverksamhet få bedrivas under
annan tid än som anges ovan. Det får då enbart handla om enstaka tillfällen
under ett år. En anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan det aktuella
tillfället.
6. Under julhelgen (julafton, juldagen, annandag jul) och midsommarhelgen
(midsommarafton och midsommardagen) får ingen skytteverksamhet
bedrivas.”
OBERVERA att det är ovanstående tider som gäller för skytte. Det kan stå andra tider i
polistillståndet men det är alltid den snävaste begränsningen som gäller på banan och för
Hugelstas del är det miljötillståndet. Viktigt att alla klubbar följer detta och att vi skyttar hjälps åt
att informera om vi ser verksamhet på banorna utanför dessa tider.
Ett krav som har tillkommit i miljötillståndet är att vi ska dokumentera skyttet. För att enkelt göra
det har Samskyttet tagit fram QR koder som finns uppsatta vid varje bana. Skanning av koden
med en mobilkamera länkar användaren till ett formulär där man enkelt kan fylla i kaliber, antal
skott och förening. Viktigt att alla skjutledare rapporterar skjutna skott och helst direkt
efter avslutat skytte. Ensam skytt är skjutledare. Samskyttet hyser ingen oro över att syftet
med dokumentationen är att på sikt begränsa verksamheten. Vid all miljöfarlig verksamhet ställs
det krav på egenkontroll och dokumentation, så även här. Nedan är klippt ur miljötillståndet.
”Journalföring och annan dokumentation
Vi anser det viktigt att följa upp omfattning av verksamheten som en del i
egenkontrollen och anser därför att dokumentation ska föras över all skytte på
området. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om skyttets omfattning såsom
tider, kaliber och antal skott.”
Om du har frågor runt miljötillståndet så hör av dig till samskyttet så ska vi se om vi kan reda ut
det.
Styrelsen Samskyttet.

