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Miljøtilsynsrapport

Adresse: Bindesbølvej, Sandbæk Plantage
Virksomhed: Flugtskydebane forening
Cvr.nr.:
Type: Flugtskydebane udendørs bane J203
Miljøtilsyn: Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 11.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter
på virksomheden, der kan påvirke miljøet.
Virksomheden var repræsenteret ved Michael Lysgaard.
Ringkøbing-Skjern Kommune var repræsenteret ved Karen Rindom.

Eventuelle håndhævelser


Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpelser. Men det blev
aftalt, at affaldsproduktionen registreres i affaldsopgørelsen fremover.

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

Øvrige bemærkninger


Bemærkninger til virksomhedens egenkontrol. Fremover laves der en årlig affaldsopgørelse.



Under tilsynet er der ikke visuelt konstateret jordforurening og der er ikke foretage
jordforureningsundersøgelse.



Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede. Kommunens registreringer vedrørende
din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet


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

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne,
skal du give mig beskeds snarest muligt og senest mandag den 11. juli 2016.
Hører jeg ikke fra dig, anser vil oplysninger 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.
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
Denne type aktivitet er ikke omfattet af brugerbetaling

1

Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015
om miljøtilsyn.

Bilag
Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne)

Venlig hilsen

Karen Rindom

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er
nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse
oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen
til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

