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av en skjutbana?
nybyggnad eller utökningVad krävs vid 

1. Sökanden, ombud, saken, områden

2. Yrkande

3. Verksamhetsbeskrivning

• Allmänna förutsättningar

• Verksamheten på eventuell befintlig 
bana, antal skott och skjutdagar

• Verksamheten på nya banor, antal 
skott och skjutdagar

• Lokalisering av olika banor

• Typ av skytte, skjututbildning, trä-
ningsskytte, övrigt skytte och utbild-
ning

• Riskområden och säkerhet

• Drift- och serviceorganisation

4. Kontrollprogram

• Syfte

• Innehåll

5. Samråd

• Inledning

• Myndigheter

• Allmänheten

6. Miljökonsekvensbeskrivning 

• Effekter på miljön samt begränsning 
av effekterna när det gäller, buller, mark 
och vatten, luft, naturmiljö, kulturmiljö 
och friluftsliv

• Effekter på hälsa och säkerhet samt 
begränsning av effekterna när det gäller 
buller och antalet exponerade, luftföro-
reningar, vattenföroreningar

• Risker, kemikaliehantering, avfallshan-
tering, transporter, farligt gods, säkerhet

7. Beaktande av allmänna hänsynsregler 
2 kap. MB

• Försiktighetsprincipen, kunskapskrav, 
produktvalsprincipen med mera

8. Skyddsåtgärder och skydd 
av områden

• Beaktande av nationella, regionala och 
kommunala miljömål

• Natura 2000-områden, naturreservat, 
friluftsområden med mera

9. Bilagor

• Kartor med planerad lokalisering och 
ljudnivåutbredning

• Anteckningar förda vid möte med 
myndigheter och allmänheten

MALL FÖR ANMÄLAN 
ENLIGT MILJÖBALKEN 

INFORMATION

Några gånger per år får jag frågor från föreningar om vad som gäller och 

hur man skall gå till väga om man vill utöka verksamheten med en eller 

flera banor. Det är mer sällan som en förening vill bygga en helt ny 

skytteanläggning men i princip är det ingen skillnad i handläggningen. 

Grundhandlingar
Det som krävs är:

1. Anmälan enligt miljöbalken till berörd kommun/

tillsynsmyndighet. Skytte är en miljöfarlig och an-

mälningspliktig verksamhet och förändringar eller 

nybyggnad skall anmälas till kommunen. 

På kommunens hemsida brukar det finnas blan-

ketter för anmälan av miljöfarlig verksamhet. 

Tyvärr är dessa mer anpassade för industriell 

verksamhet än skytte men de ger i alla fall ett 

hum om vilka uppgifter kommunen vill 

ha. De flesta etablerade föreningar har 

tidigare i samband med miljöbalkens 

införande lämnat in en anmälan 

för den verksamhet som de re-

dan bedriver. Denna skall nu 

kompletteras med en ny an-

mälan. För att underlätta 

detta har jag tagit fram 

en mall, som redovi-

sas till höger, där 

det huvudsakliga 

innehållet fram-

går.  

V i d  b y g g n a d 

av en helt ny skytteanläggning kan 

alternativt en frivillig tillståndsansökan göras hos 

Länsstyrelsen. Denna är dock mer komplicerad än 

en anmälan och behandlas inte här.   

2. När anmälan är gjord och beviljad skall man söka 

bygglov. Alla banor är bygglovspliktiga.

3. Det krävs också tillstånd från polisen ur säkerhets-

synpunkt. Innan man börjar planera en bana bör 

man ta kontakt med Statens skytteombud (SSO) och 

be denne titta på, och godkänna, tänkt lokalisering 

ur säkerhetssynpunkt. Det är SSO som på polisens 

uppdrag inspekterar den nyanlagda banan när den 

är färdig.

Handläggningsgång
1. Det gäller att hitta en lämplig lokalisering med 

hänsyn till buller, omgivande bebyggelse, terräng, 

säkerhet, kulturminnen, friluftsområden, naturre-

servat, natura 2000-områden med mera. Detta gör 

man bland annat genom kart - och terrängstudier 

och studier av kommunens översiktsplan (ÖP). 

Denna visar vad som gäller för den framtida kom-

munala planeringen inom olika områden. Fören-

ingens utbyggnadsplaner får inte strida mot plane-

ringen i ÖP.  

2. Nästa steg är att klarlägga eventuell miljöpåver-

kan från bland annat buller, bly, eller andra tungme-

taller, PAH, luft- eller andra föroreningar. 

Det första som bör göras är att klarlägga buller-

utbredning för att använda vapen. Tänk på att man 

inte kan bullerdämpa ljudet i skjutriktningen. Nor-

malt krävs det en expert/akustikkonsult, som kan 

göra bullerberäkningar enligt Naturvårdsverkets 

(NV) anvisningar och redovisa bullerutbredningen 

vid 60, 65 och 70 dBAI. I enklare fall, om det är få 

objekt som kan påverka buller, kan det räcka med en 

bullermätning. För att få ett positivt beslut från kom-

munen krävs normalt att NV riktvärden för buller 

enligt NFS 2005:15 kan hållas. 

3. När alla förutsättningar har klarlagts utarbetar 

man sin anmälan och redogör för sina yrkanden, 

beskriver sin verksamhet, både den gamla och den 

nya, beskriver förväntade miljöeffekter i form av 

buller, utsläpp till luft och utsläpp till mark och vat-

ten, eventuella effekter på naturmiljön, bl.a. natura 

2000, kulturmiljö och friluftsliv. Man redogör också 

för hur man beaktat miljöbalkens hänsynsregler och 

vilka skyddsåtgärder man planerar. 

En enkel mall bifogas, se till höger.

4. Under arbetets gång tar man erforderliga under-

handskontakter med olika enheter i kommunen, po-

lisen och statens skytteombud och inte minst grann-

fastigheter som kan komma att störas av skjutbanan. 

En öppen kommunikation med omgivningen mins-

kar möjliga konflikter.

Tidsåtgång
Tiden för en anmälan från ansökan till beslut kan 

uppskattas till cirka 6 månader beroende på hante-

ringen i kommunen och grannarnas eventuella syn-

punkter på utbyggnaden med mera.

Text: Janne Kjellsson, Miljökonsulent.

0706-51 81 66, www.miljojakt.se
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