Støj fra skydebane ved Vilhelmsborgvej i Holstebro

Holstebro er på mange måder en dejlig by.
Det er ikke storby, men ej heller udkant. Masser af indkøbsmuligheder, skoler, institutioner og
uddannelsesmuligheder. Læg dertil teater, musik og mange muligheder for at bruge naturen.
Men, inden du bosætter dig, så overvej grundigt, hvilket kvarter der er optimalt for dig og din
familie.
Ellebæk-området i byens vestlige udkant er attraktivt – skoler, institutioner, butikker og et
stisystem, der savner sidestykke. Få minutter på cykel og du er i midtbyen. Dertil kirke og
sportsmuligheder.
Men, der er en hage: Støj fra skydebanen på Vilhelmsborgvej. Holstebro Strandjagtforening
har her et større skydebaneanlæg, hvor der skydes onsdag, fredag og lørdag – fra 9 til hhv.
18, 18 og 16. Om sommeren også skydning onsdag aften til kl. 22. Her ud over er der stævner
mm flere dage. Fx i Påsken 2015 var der skydning alle dage – også Langfredag.
Uanset etablering af støjvolde siden 2012 er støjen hørbar over det meste af vestbyen, og som
det fremgår af et støjkort1, udarbejdet af Holstebro kommune, er Ellebæk-området særligt
udsat.

Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside2 om vejledende grænser for støj:
”De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer
er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Der er tale om en afvejning mellem de
virkninger støjen har på mennesker, og samfundsøkonomiske hensyn. Typisk vil de
vejledende grænseværdier svare til et støjniveau hvor omkring 10 - 15 % (de mest
støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de
vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som
generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter.” (kursivering er indsat af
redaktør).
Opfattelsen af et støjniveau er subjektiv. Ligeledes opfattelsen at støjens art – konstant støj
eller som her skudstøj. Nogen kan leve med støj, som andre ikke kan leve med.
Hverken blandt ejendomsmæglere eller sælgere er skydebanestøjen et tema – vel forståeligt
nok.
Skydebanen er svær at få øje på fx på de kort, der ligger på Miljøstyrelsens støjkort. Holstebro
kommune skilter heller ikke med den, og det forstår man, når man opdager, at
Økonomiudvalget i oktober og november 2014 behandlede forslag om dels at udstykke et
antal liebhavergrunde ned til Storå, dels at udvide golfbanen med overnatningsmuligheder. I et
notat3, bilagt sagen i Økonomiudvalget (12.11.2014), skriver forvaltningen, at ”I sag om
udbygning med boliger i del af golfbaneområde Storådalen besluttede Økonomiudvalget
den 1. oktober 2014 ... at udsætte sagen med henblik på yderligere oplysninger om afstandsog støjmæssige forhold omkring skydebanen og eksisterende virksomhed. Formålet med
nærværende notat er at danne grundlag for en orientering om yderligere oplysninger om
nævnte forhold.” og videre ”... Der er da også jævnligt beklagelser fra beboere i
Ellebækområdet over støj fra skydebanen vest for Vilhelmsborgvej....”.

Hvorfor denne side?
Fordi vi hører til de 10-15% af befolkningen, der føler støjen fra skydebanen stærkt
generende. Vi var desværre ikke opmærksomme på skydebanens eksistens før vi købte hus i
Ellebæk-området. Vi har – trods 3 besigtigelser og gåture i området – åbenbart ikke været der
en onsdag, fredag eller lørdag. Ved henvendelse til kommunen fik vi blot at vide, at
skydebanen jo lå der før Ellebæk-området blev bebygget. Vores beslutning blev derfor at ”se
at komme væk” - og den beslutning er vi glade for i dag. Holstebro kommunes holdning blev
udslaggivende for at vi valgte en anden kommune at fortsætte livet i.
Noter:
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http://www.holstebro.dk/Files/nofollow/OK/2014/121114/MedBilag/16%20-%20Referat%20den
%2012.%20november%20%20Økonomiudvalget/Bilag/Pkt_8_Bilag_4_Oversigtskort_120000_med_summariske_stoejkonturer.PDF
2

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/stoejgraenser/hvad-betyder-de-vejledende-graensevaerdier/
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http://www.holstebro.dk/Files/nofollow/OK/2014/121114/MedBilag/16%20-%20Referat%20den
%2012.%20november%20-%20Økonomiudvalget/Referat%20den%2012.%20november%202014.htm

Evt. kommentarer til: derlandwirt@mosejens.dk
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