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Plan för genomförande av egenkontroll enligt 26 kap. 19 § Miljöbalken
(en bilaga)

1. Administrativa uppgifter
Skjutbanans namn
Gamla hemvärnsbanan, X - Härad
Verksamhetsutövare/Förening
N N Skytteförening
c/o John Ordförande
Fäldtvägen 4
192 76 X - Härad
Kontaktperson
John Ordförande, Fäldtvägen 4 192 76 X- Härad, Tfn: xxxxxx , Mobil: yyyyyyyy
Lokalisering, markägare mm
Län: Stockholms län

Kommun: Y - Tuna

Fastighetsbeteckning: del av Väsby 5: 1 Markägare: Y - Tuna kommun
Nuvarande markanvändning utom skytte
Skjutbanans lokalisering framgår av anmälan. Marken på banan används även för
jordbruksändamål av arrendatorn på Väster gård som brukar marken för i huvudsak
slåtter men har även använt del av marken för odlade grödor.

2. Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten
Skjutbanan används i huvudsak för träning och tävling i gevärsskytte kaliber 6,5 x 55
mm, träning och inskjutning av jaktstudsare upp till kaliber 9,3x57, träning och tävling i
korthållsskytte med gevär kaliber .22 lr, pistolskytte med kaliber .22 lr samt visst
kpistskytte kaliber 9 mm och pistol kaliber 22x45 under ledning av utbildad instruktör.
En fylligare beskrivning framgår av anmälan.
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Antal banor
•
•

•

Bana 1, 300 m för skytte upp till kaliber 6,5 x 55 mm
Bana 2, 80 m för inskjutning av jaktvapen upp till klass 1 (dvs. tillåten för
älgjakt) i kaliber .308 (7,62 x 51 mm), 30-06 (7,62 x 62 mm), 8x57 mm och
9,3x57 mm
Bana 3, 50 m för korthållsskytte gevär i kaliber .22 lr samt pistolskytte kaliber
.22 lr och kaliber 22x45 mm

Banornas lokalisering i terrängen samt skjutriktningar framgår av anmälan.
På bana 1 finns två skjutplatser, en 300 vall med bullerisolerad skjuthall samt en öppen
100 m vall. På målplatsen/kulfånget finns 8 tavelställ för måltavlor. Kulfånget ligger i
en sandklädd sluttning som är 3 m hög och 10 m lång. Ovanför kulfånget finns en två m
hög kulfångsskärm av betong och trä. I anslutning till kulfånget finns en blindering samt
en markörgrav.
Skjutplatsen för bana 2 är bullerisolerad och sammanbyggd med skjuthallen på 300 m
banan. På målplatsen finns 2 tavelställ för måltavlor. Markörgrav saknas.
Skjutplatsen för bana 3 består av en öppen skjuthall utan väggar mht att skyttet endast
sker med finkalibriga vapen dvs. kaliber .22 lr. På målplatsen finns 6 tavelställ för
måltavlor. Markörgrav saknas.
Kulfången för bana 2 och 3 ligger i en sandklädd ås som är 2 m hög och 20 m lång.
Högst uppe på åsen finns en 1 m hög kulfångsskärm av betong som är klädd med trä.
Materialet i kulfången består av s.k. kulfångssand enligt bestämmelserna i SÄK B Civilt
skytte. Det åligger ansvarig skjutledare att kontrollera kulfångens status före skytte.
Antal skjutna skott per år
Antal skjutna skott/år framgår nedan.
•
•
•
•
•

6,5 mm
Jaktammunition
(6,5 – 9,3 mm)
.22 lr (5,6 mm)
22x45
9 mm

2 000 st.
1 500 st.
1 500 st
500 st
500 st

Skjuttider och skjutdagar
•
•
•

Tisdagar
Torsdagar
Lördagar

1100 – 2000
1100 – 2000
0900 – 1600

Totala antalet skjutdagar är ca 140 st.
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Drift och serviceorganisation
Huvudansvarig för verksamheten under styrelsen är John Ordförande,
08-xxxxxxxxx
För tävlingsverksamheten svarar Magnus Tävling, tävlingssekreterare, 070-yyyyyy
För skötseln av banor, materiel och säkerhet svarar Martin Säkman 08-zzzzzzz
Banchef på samtliga banor, 1 -3, är Bengt Bana, 08-xxxxxxxx
Verksamheten i stort dokumenteras i ett skjutprogram som finns tillgängligt för
medlemmarna samt för allmänheten vid ingången till skjutbanan. Närliggande
fastigheter vid Väster Gård och Öster Gård informeras om programmet.
Allt skytte på banan dokumenteras av medlemmarna i därför avsedd loggbok som finns
tillgänglig i en låda vid ingången till banan. I loggboken skall redovisas namn,
medlemsnummer, datum och tid samt antal skjutna skott med olika kalibrar. Då flera
skjuter samtidigt skall även skjutledarens namn framgå.
Endast fastställd målmateriel får nyttjas.
För varje tävling utses en tävlingsledare som svarar för säkerheten vid skyttet och
dokumenterar skjuttider, antal skjutna skott med olika kalibrar mm.
Riskområde och säkerhet
Riskområdets utsträckning framgår av anmälan. Tavlorna i terrängen som markerar
farligt område kontrolleras en gång per år genom säkerhetsansvarigs försorg.
Genomförd kontroll dokumenteras i loggboken.
Inskjutning av jaktvapen på inskjutningsbanan får inte ske samtidigt som korthållsskytte
äger rum.
Om två eller flera medlemmar skjuter samtidigt på banan skall ansvarig skjutledare
utses. Enskild skytt är sin egen skjutledare.

3. Miljöeffekter
Buller
Bullermätning har genomförts 2007-06-05 vid Väster Gård och Öster Gård.
Redovisning och resultatet framgår av bilaga i anmälan. Uppmätt ljudnivå bedöms ligga
inom de riktvärden för skott buller som framgår av NFS 2005:15.
Bullerbegränsande åtgärder har vidtagits genom montering av ljudabsorberande material
i skjuthallen på 300 m banan och i skjuthallen för inskjutning av jaktvapen.
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Blyhantering mm
Sandmaterialet i kulfången kontrolleras årligen så att rätt mängd och kornstorlek
innehålls enligt SÄK B Civilt skytte.
Kulfången har inte siktats tidigare avseende bly och blyrester från kulor. Från 2008
planeras att sikta ett kulfång årligen och därefter vart 5 år. Utsiktat material kommer att
hanteras som farligt avfall och lämnas till deponi.
Inga ytterligare åtgärder vidtages i avvaktan på Naturvårdsverkets kommande
tillämpningsanvisningar för kulfång och skjutbanor.
Avfallshantering
Förekommande hushållsavfall omhändertas och tas hem av de medlemmar som orsakat
dem.
Trävirke i kasserat målmaterial lämnas till återvinning vid kommunens
avfallsanläggning.
Ingen hantering av farligt avfall förekommer. När det gäller hantering vid siktning av
kulfången se blyhantering.
Utsläpp till luft
Inga åtgärder bedöms nödvändiga.
Utsläpp till mark och vatten
Inga åtgärder bedöms nödvändiga.
En ny skyttebarack planeras som ersättning för den gamla som brunnit ner. Bygglov har
erhållits av kommunen. Baracken är utrustad med el men saknar avlopp.

4. Tillämpliga författningar inom miljöområdet för en skjutbana
De författningar som kan vara tillämpliga redovisas i bilaga (ej här). Styrelsen har
genomgått en kortare utbildning när gäller innehållet. Vid behov kan stöd även erhållas
från FSR.

5. Kontroller och forskningsrön
Av ekonomiska skäl kan inte skytteföreningen på eget initiativ genomföra större
praktiska undersökningar när det gäller miljötillståndet.
Med anledning av kravet i 26 kap. 19 § andra stycket avser skytteföreningen därför att
genom kontinuerlig kunskapsinhämtning av nya forskningsrön och studier hålla sig
underrättad om olika verksamheters påverkan på miljön.

