
 

 

 

 

 

 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

Telefon: 72 54 10 00 

nmkn@nmkn.dk 

www.nmkn.dk 

7. november 2016  J.nr.: NMK-10-01073  KlageID: 94944, 95052  Ref.: ANBTH-Natur- og Miljøklagenævnet 

 

 

AFGØRELSE 

i sag om Fredensborg Kommunes afgørelse om ikke at meddele midlertidigt forbud mod 

driften af Karlebo Flugtskydebane og Langstrup Flugtskydebane 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 91 i miljøbeskyttelsesloven1. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser klagen over afgørelse fra Fredensborg Kommune af 10. marts 

2016 om ikke at meddele midlertidigt forbud mod driften af Karlebo Flugtskydebane og Langstrup 

Flugtskydebane. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.  

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse 

2
 Lovbekendtgørelse nr. 1205 af 28. september 2016 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Klagen vedrører en afgørelse af 10. marts 2016 fra Fredensborg Kommune om ikke at meddele 

midlertidigt forbud mod driften af Karlebo Flugtskydebane og Langstrup Flugtskydebane.  

 

Afgørelsen er påklaget af dels Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling, dels af en 

række beboere i området samt den lokale forening Langstrup Mosens Venner. 

  

Klagerne finder, at kommunen burde have meddelt midlertidigt forbud mod driften af  skydebanerne 

eller lukning. 

 

Sagens oplysninger 

 

Karlebo Flugtskydebane 

 

Karlebo Flugtskydebane ligger på adressen Vejenbrødvej 67, Kokkedal.  

 

Den daværende Karlebo Kommune gav den 2. marts 1998 miljøgodkendelse til Karlebo Flugtskyde-

bane. Miljøgodkendelsen blev meddelt til Karlebo Sogns Jagtforening. I miljøgodkendelsen var der 

taget udgangspunkt i skydebanevejledningens3 retningslinjer for nye skydebaner.  

 

Det fremgår af miljøgodkendelsens vilkår 3, at det udendørs niveau for støjbelastningen ved omlig-

gende boliger ikke må overstige henholdsvis 65 dB(A) I for jagtbanen og 66 dB(A)I for trapbanen.  

 

Langstrup Flugtskydebane 

 

Langstrup Flugtskydebane ligger på adressen Langstrup Mose 1, Fredensborg.  

 

Den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune gav den 24. juni 1998 miljøgodkendelse til Langs-

trup Flugtskydebane. Miljøgodkendelsen blev meddelt til Asminderød-Grønholt og Tikøb Jagtforenin-

ger. I miljøgodkendelsen er der taget udgangspunkt i skydebanevejledningens retningslinjer for nye 

skydebaner.  

 

Det fremgår af miljøgodkendelsens vilkår 6.1, stk. 3, at det udendørs niveau for støjbelastningen ved 

omliggende boliger ikke må overstige henholdsvis 69 dB(A) I for jagtbanen, 68 dB(A)I for trapbanen 

og 69 dB(A)I for bagduebanen. 

 

Måling af støj fra skydebanerne 

 

Kommunen har i 2015 som led i sin tilsynsvirksomhed fået udført en måling af støj fra begge skyde-

banerne. Målingen er udført som en ”Miljømåling – ekstern støj” af et rådgivningsfirma, som er 

akkrediteret af DANAK. Målingerne er udført ved den beboelse ved de respektive baner, der er mest 

støjbelastet ifølge tidligere udførte støjberegninger. Testrapporten er dateret 18. december 2015. 

 

Resultatet af målingen viste, at grænseværdierne i de to miljøgodkendelser med 95 % sandsynlighed 

var overskredet.  

                                                
3
 Miljøstyrelsens vejledning 1/1995 om skydebaner 
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

 

Det følger af § 91 i miljøbeskyttelsesloven, at bl.a. afgørelser truffet efter lovens § 41 kan påklages 

til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan konstatere, at Fredensborg Kommunes afgørelse af 10. marts 2016 

er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 3. Det fremgår af § 41, stk. 3, at tilsynsmyndi g-

heden kan nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, hvis 

forureningen ikke kan nedbringes. 

 

Nævnet bemærker i den forbindelse, at Fredensborg Kommunes afgørelse er truffet i forlængelse af 

en støjmåling, som viste, at de gældende miljøgodkendelser for skydebanerne ikke var overholdt.  

 

Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 3, kan ikke benyttes i en s ituation, hvor tilsynsmyndigheden har 

konstateret, at en tidligere meddelt miljøgodkendelse ikke er overholdt. Et eventuelt forbud mod 

fortsat drift vil i et sådant tilfælde skulle meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, 

nr. 1. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven § 69 kan ikke påklages til Natur - og Miljøklagenævnet, 

jf. § 69, stk. 3. 

 

Idet kommunens afgørelse om ikke at meddele forbud reelt er en tilsynsafgørelse , kan denne ikke 

påklages, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. Natur- og Miljøklagenævnet afviser derfor sagen. 

 

Det bemærkes afslutningsvis, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke har taget stilling til spørgsmålet om 

klageberettigelse for klagerne. 

 

 

 

 
   

Anja Bergman Thuesen  

Specialkonsulent 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

Karlebo Flugtskydebane v/Michael Maes, Mosevænget 39, 2990 Nivå,  

michaelmaes1974@hotmail.com  

Langstrup Flugtskydebane v/Poul Jespersen, Lønholtvej 8B, 3480 Fredensborg,  

husalko@post7.tele.dk    

Poul Erik Højlund Nielsen, Rolandsvej 3, 3480 Fredensborg, pehojlundnielsen@gmail.com  

Danmarks Naturfredningsforening, 3480 Fredensborg, petermilan@toftevang.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk        

Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, sags nr.: 16/639,  

fredensborg@fredensborg.dk   
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