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Supplerende breve vedr. miljøgodkendelsen af Københavns Skyttecenter

I 2010 fremsendte forvaltningen jf. lov om aktindsigt lovgrundlaget for kommunens støjregulering 
af Københavns Skyttecenter, til Grøn Agenda Sydhavn.
Vi vil gøre forvaltningen opmærksom på eksistensen af to supplerende breve fra Miljøstyrelsen til 
kommuner, godkendte støjlaboratorier o.a., vedrørende tolkningen af Miljøstyrelsens vejledning fra 
1995. Idet brevene forekommer os væsentlige og oversete (de blev ikke fremsendt ved 
aktindsigten), har vi nogle kommentarer og spørgsmål.

A) Brev fra Miljøstyrelsen ”Støjkonsekvensområder for skydebaner”, 30. april 1997 (J.nr. M4014-
0002. Ref. TVA/9).
I brevet skriver Miljøstyrelsen bl.a., citat: ”Ny støjfølsom bebyggelse skal respektere samme vilkår 
for skudstøj fra en eksisterende skydebane, som det man kræver for en ny skydebane ved 
eksisterende støjfølsom bebyggelse.” Og videre: ”Derfor afgrænses støjkonsekvensområdet (for ny 
støjfølsom bebyggelse) af støjkonturen for 64 dB(A).” Altså ikke 71 dB(A) som det fremgår af 
brevets omregningstabel.
Kan forvaltningen bekræfte at den nye bydel Sluseholmen jf. brevet er beskyttet af en støjgrænse på 
64 dB(A)?
Kan forvaltningen bekræfte at rapporten: Beregning af støjbelastning ”Miljømåling – ekstern støj”, 
fra 2009, konkluderer at støjbelastningen i Sluseholmen i alle beregningspunkter, bortset fra to, 
overskrider 64 dB(A)?

B) Brev fra Miljøstyrelsen ”Skydebaner. Opgørelse af aktivitet, rammegodkendelser, ny støjdata”, 
3. juni 1998 (J.nr. M 171/185-0001. Ref. JJ/TVA9). 
Af brevet fremgår at en kommune kan vælge at tage miljøgodkendelsen op til ny vurdering efter 
retsbeskyttelsesperioden, og vil i dette tilfælde, citat: ”..ud fra en konkret bedømmelse, kunne 
fastlægge skydebanens tilladte skydetid efter retningslinjerne for nye skydebaner.” Og videre: 
”Udgangspunktet ved vurderingen af støjbelastningen fra eksisterende skydebaner er de 
retningslinjer, som gælder for nye skydebaner.”
Kan forvaltningen bekræfte, at det siden 1998 har været i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledninger, ved revurdering af miljøgodkendelsen, at støjregulere Københavns Skyttecenter efter 
de strammere retningslinjer for nye skydebaner?

Vi vil anmode om at dette brev indgår som baggrundsmateriale i forvaltningens igangværende 
revision af miljøgodkendelsen, som blev påbegyndt i 2009.
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