Skydebanen
sinkes af nye
miljø-regler
Kan risikere
halvering af
skydetider
Af Hans J. Ehrhardt og
Lene Tingleff
LUND - Nye regler om
støj fra skydebaner,
som er undervejs fra
Miljøstyrelsen, vil skabe yderligere problemer for Østjydsk Flugtskydningscenter ved
Lund, som i dag er lukket på grund af
støjkrav.
Det vurderer Miljø- og
Levnedsmiddel Centret,
der forleden orienterede
udvalget for teknik og
omsaigeln-hjørud
forventede, nye kray.
MiIjø- og Levnedsmiddel
Centret har holdt sig i tt
kontakt med
loMgihjøasrtydefnvå
at "kigge over skulderen"
på udkastet til nye regler.
Miljøstyrelsen agter som noget helt nyt - at lave
en objektiv kobling mellem
skyde-støjen og antallet af
skydetimer.
Med andre ord: En om-

vendt proportional skala.
Eller: Jo Mere støj - jo
færre skydetimer. Og omvendt.

Halvering
Skal de kommende regler anvendes på Østjydsk
Flugtskydningscenter, vil
centret ikke kunne få de
skydetider, som var
gældende i de gamle regler.
- Time-tallet vil blive reduceret ganske betragteligt. Nøjagtig hvor meget
kan vi endnu ikke sige,
men der bliver i hvert fald
tale om en halvering, siger
direktør C. E. Lund Petersen fra Miljø- og Levnedsmiddel Centret i Horsens.
Han erkender, at tiden
arbejder imod banen.
- Der arbejdes nu med et
projekt, der skal sænke
støjen til de krævede 75
dB. Det vil koste omkring
en mill. kr. Problemet er
blot, at kommer der
ksrav,æåipldeto
yderligere en mill. kr. at
dæmpe støjen med endnu
to dB, siger C. E. Lund Petersen.
Formanden for udvalget
for teknik og miljø, Erling
Jensen (S), mener, at det
bliver utrolig sv rt at lave

nye skydebaner i Danmark, hvis de nye, skrpede regler gennemføres .
Udvalget tog forleden orienteringen til efterretning.

Snart afklaring
Formanden for Østjysk
Flugtskydningsscenter,
Ejnar Madsen, ser ikke så
pessimistisk på sagen, som
Horsens kommune gør, og
han håber stadig på, at banen kan blive genåbnet i
sæson 94.
- Vi har taget hensyn til
de forventede, nye regler i
det projekt, vi nu arbejder
med. Det indeholder
støjvolde, ændrede skydestandpladser og andet, der
gar det muligt at få støjen
ned under den tilladte støjgrænse på 75 dB.
Ejnar Madsen oplyser,
at hele projektet gerne
skulle resultere i en lokalplan for området. Når de
forskellige myndigheder
og foreninger er hart, og
projektet er godkendt, kan
gravemaskinerne gå igang.
- Vi har forhåbentlig en
afklaring på sagen inden
for de næste to måneder,
siger Ejnar Madsen.

