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Förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult
Bakgrund
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal platser har mer eller
mindre studerats och de flesta har fallit ifrån av olika anledningar. Tanken har varit att samla olika
skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande
bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Redan år 2001 föreslog dåvarande
Miljöskyddsnämnden att bullerstörande verksamhet, som idag är lokaliserad nära bostadsområden,
ska flyttas och samlas till en lämpligare plats. En samlokalisering av skytteverksamheterna i Borås är
ett gemensamt mål för alla inblandade, såväl från skyttar såväl från Borås Stad. Det innebär att färre
invånare blir störda av skottbuller. Ur ett miljöperspektiv är det önskvärt att hitta en plats som kan
accepteras, gärna ett område som redan är bullerutsatt.
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i
Borås. Stadsledningskansliet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat fram ett förslag på
lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts skjutfält.
Under sommaren har konsult upphandlats som också genomfört översiktlig miljöbedömningen för
lämpligheten av lokalisering av skyttecenter på området utifrån ett bullerberäkningsperspektiv, se
rapport.

Remissinstanser
 Skyttealliansen
 Samhällsbyggnadsnämnden
 Fritids- och Folkhälsonämnden
 Miljö- och konsumentnämnden
 Lokalförsörjningsnämnden
 Tekniska nämnden
 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 Polisen
 Borås Energi och Miljö
 Borås elnät
 Vattenfall
 Fortifikationsverket
Övriga nås via tidigt samråd som kommer att annonseras. Intressenter såsom föreningar,
organisationer, närboende m.m. får då möjlighet att i dialog med inblandade parter diskutera
skyttecentrets lokalisering.
Syfte
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden.
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Nuvarande skytteanläggningar i kommunen

Nuvarande anläggningar som försvinner vid samlokalisering och därmed minskar antalet
bullerutsatta områden.
Förening

Fastighet

Fastighetsägare Adress

1. Fristad Gingri Skytteförening

SVENSTORP 1:4

Borås kommun

3. Toarps Skytteförening
4. FOK, Föreningen För Olympiskt
Korthållsskytte
5. FOK, Föreningen För Olympiskt
Korthållsskytte

HÄLJARED 2:45

privatperson

Toarpsdal

OSDAL 3:4

PEAB

Pickesjövägen 15

OSDAL 2:2

Borås kommun

Pickesjön

6. Älvsborgs Skytteförbund

GÄSSLÖSA 5:1

Borås kommun

Skjutbanegatan

7. Borås Pistolskyttar

Borås kommun

8. Rydboholms Skytteförening

KRÅKERED 2:54
RYDBOHOLM
1:342

Borås kommun

Skrapered Duvesjön

9. Ljushults Skytteförening

ROPPERED 1:2

privatperson

vid Abborrasjöns södra spets
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Föreslagen ny anläggning vid Ängen/Kranshult

Omfattning
Skyttealliansens vision om hur ett skyttecenter kan utformas har sin grund utifrån behov och
möjligheter för att skapa framtidens skytteanläggning. Anläggningen kan bestå av 10 banor som
täcker in de vanligaste skyttegrenarna. Totalt antal skott per år förväntas ligga på cirka 400 000
stycken. Skyttealliansens ambition är att miljöanpassa området och arbeta för att så få störningar
som möjligt uppstår för kringboende och verksamheter i närområdet. Anläggningen ska
tillgänglighetsanpassas för människor med olika funktionsnedsättningar.
Skyttealliansen har som mål att anläggningen anpassas för att kunna stå som arrangör för Svenska
mästerskap, Nordiska mästerskap, Europamästerskap och Världsmästerskap i aktuella skyttegrenar.
Lokalisering
Området som pekats ut ligger vid Ängen/Kranshult söder om Bråts skjutfält och är i dag ett redan
bullerutsatt område. Väster om utpekat område finns Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
övnings- och utbildningsanläggning vid Guttasjön, Varbergsvägen, Viskadalsbanan. Norr om området
finns Bråt och militärens övningsområde samt väg 27. Österut finns väg 41 och söderut finns
Sobackens kraftvärme- och avloppsreningsverk.
Miljö
Natur- och kulturvärden
Området domineras av produktionsskog utan kända naturvärden.
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Vid Kranshult i nordväst, nära Viskan och försvarsmaktens område, ligger en sand- och grustäkt som
blivit en bra miljö för vildbin, hotade arter med stort värde för ekosystemen. En verksamhet i form av
skjutbanor i närheten av området kan gynna området eftersom sandytorna inte får växa igen, vilket
är vad som nu håller på att ske. Avstämning ska ske med kommunbiologerna om hur detta område
ska hanteras under den tid då skjutbanor och eventuella tillfartsvägar ska anläggas.
En halv kilometer söder om det utpekade området ligger den kulturhistoriskt intressanta Maria källa.
Buller
Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets
allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15). De bullerberäkningar som konsulten
presenterat visar att inga bostäder hamnar i områden som överstiger 65 dB, som är riktvärdet för
bostäder dagtid.
Juridiken kring miljöprövning av skjutbanor
Skjutbanor för finkalibrigt skytte (mindre än 20 millimeter) är en miljöfarlig verksamhet, enligt
miljöbalkens 9:e kapitel. Sådana skjutbanor är dock bara anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen 30:2, inte tillståndspliktiga. Därmed kan den planerade verksamheten
inte heller anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6:e kapitel.
Skyttecentret ska ändå i flera avseenden hanteras som om det medförde betydande miljöpåverkan
enligt miljöbalkens 6:e kapitel. Samråd med grannar och andra berörda kommer till exempel att ske.
Fortsatt arbete
Efter genomförd remiss kommer yttranden att sammanställas inför lokaliseringsbeslutet.
Skyttealliansen kommer efter lokaliseringsbeslut ansöka om markarrende, anläggningslån,
miljötillstånd och bygglov. Det planerade skyttecentret anmäls till Miljö- och konsumentnämnden
som fattar beslut i form av ett föreläggande om skyddsåtgärder, där till exempel skjuttider kan
regleras.
Befintliga arrenden för nuvarande skytteanläggningar på kommunal mark kommer sägas upp av
Borås Stad.

Svar på remissen
Svar på remissen skickas i PDF-format till ks.diarium@boras.se. Ange: Dnr KS 2018-00650. Sista dag
för svar är 2018-12-20.

