Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Hee Jagtforening

v/Erling Madsen

Sagsbehandler

Holstebrovej 79

Karen Rindom
Direkte telefon

6950 Ringkøbing

99741550
E-post

karen.rindom@rksk.dk
Dato

17. december 2018
Sagsnummer

15-014787

Miljøtilsynsrapport
Adresse:

Hvingelvej 33B, 6950 Ringkøbing

Virksomhed: Hee Jagtforening
Cvr.nr.:

32720125

Type:

Skydebane

Miljøtilsyn:

12. december2018

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi har gennemgået aktiviteter på
virksomheden, der kan påvirke miljøet.
Karen Rindom fra Ringkøbing-Skjern Kommune var repræsenteret
Eventuelle håndhævelser



Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpelser.

Baggrund for tilsynet Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30



Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven1 og dens afledte bekendtgørelser.

Konklusion


Der ar ingen bemærkninger til de på tilsynstidspunktet, gennemgåede miljøforhold.

En udskrift fra miljødatabasen er vedlagt dette brev. Udskriften indeholder de data, som er registreret
i kommunens miljødatabase. Udskriften bedes gennemlæst.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne,
skal du give mig besked snarest muligt og senest Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. senest tirsdag
den 3. januar 2018.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse
Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i
henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens
hjemmeside.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som
tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven,
forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Skydebaner i foreningsregi er ikke omfattet af reglerne om brugerbetaling.

Med venlig hilsen
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Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om
miljøtilsyn.
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Karen Rindom

Bilag
Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Venlig hilsen
Karen Rindom
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