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Syfte och mål samt begränsningar
Syftet med arbetet har varit att genomföra en genomgång av och utföra ordinarie tillsyn på de
skytteanläggningar som finns inom Tomelilla, Simrishamns och Ystads kommun.
Arbetet har inte avgränsats till någon särskild gren inom skyttesporten utan har omfattat
samtliga banor inom de tre kommunerna.

Bakgrund
Enligt miljöprövningsförordningen klassas 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 som anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet (Kod 92.20). För användning av skjutbana som inte tillhör försvarsmakten krävs
dessutom tillstånd av Polismyndigheten enligt 3 kap 6§ordnignslagen (SFS 1993: 1617).
De huvudsakliga frågeställningarna idag runt finkalibrig skytteverksamhet är ljudspridning till
omgivningen och användning av blyammunition. Risken med blyammunition är att bly under
vissa givna förutsättningar löses ut och sprids i markvattenet. Patroner som är laddade med
blyhagel får inte användas vid skytte som inte är jakt, (SFS 1998:944) men bly används
fortfarande för kulvapen.
I de tre kommuner som ingår i Ystad-Österlenregionens ansvarsområde finns i dagsläget 18
skytteanläggningar, nio anläggningar för gevärsskytte, fyra anläggningar för jaktskytte, fyra
anläggningar för pistolskytte samt en utbildningsanläggning (Försvarsutbildarna, Ystad). På
några anläggningar förekommer såväl gevärsskytte med kula som jaktskytte med hagel.

Genomförande
Arbete genomfördes som ordinarie tillsynsbesök i det löpande arbetet. Tidsbokning
genomfördes via utskick med ordinarie postgång.
Vid inspektionerna användes ett kontrollkort med bland annat inhämtande av uppgifter
rörande hur länge skjutbanan funnits på platsen, lokalisering, avstånd till bostäder, vilka
åtgärder som vidtagits för att minska ljudspridning till omgivning, vilka åtgärder som
vidtagits för sanering av bly, vilka sanitära anordningar som finns.
Efter genomgång av verksamheterna och diskussion av de aktuella frågeställningarna
lämnades inspektionskort på plats som bekräftelse på genomfört besök.

Resultat
Totalt inspekterades 18 skytteanläggningar. Vid inga av dessa konstarterades sådana brister
som föranledde krav på åtgärder. De företrädare som var närvarande vid besöken visade god
kunskap om de problem som kan uppkomma vid skytteverksamhet.
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Förutom vid skjutbanan nordväst om Brösarp (Andrarum-Brösarps Skytteförening, Bertilstorp
19:2) där ett ärende rörande bullerstörningar sedan några år är under behandling så har inga
klagomål på verksamheten som bedrivs vid skytteanläggningarna kommit till miljöförbundets
kännedom.

Slutsats
Resultatet från tillsynen visar generellt inte på några brister varken inom miljö- eller
hälsoskyddsområdet. Utifrån vad de representanter som varit närvarande har redovisat har
merparten av föreningarna att gott förhållande till sin omgivning. Vi kunde även konstatera
att det är en verksamhet i förändring. Vad gäller jaktskytte så är verksamheten ganska stabil
men vad gäller kulskytte redovisar en del föreningar sjunkande antal nya skyttar.
Miljöförbundet bedömer att tillsyn vart fjärde år är ett rimligt tillsynsintervall för denna typ av
verksamhet. Miljöförbundet bedömer däremot att den tillsynstid som hittills avsatts, åtta
timmar vid besök, är väl mycket. Erfarenheten från årets tillsynsrunda är att halva tiden bör
vara tillräckligt för att kunna utföra en ändamålsenlig tillsyn på denna typ av verksamhet.
Det huvudsakliga intrycket är att föreningarna är väl insatta i frågeställningarna, att man är
måna om att ett gott förhållande till omgivningen, om att hålla god ordning och att uppfylla
gällande lagkrav.

Tillämplig lagstiftning och information
-

Miljöbaken (SFS 1998:808) 2 kap (allmänna hänsynsregler), 9 kap (miljöfarlig
verksamhet), 26 kap (tillsyn)
Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:15) om buller från skjutbanor [till 2 kap. och
26 kap. 19 § miljöbalken]
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