
 

Egedal Kommune 

Rådhustorvet 2 

3660 Stenløse 

 

Telefon: 7259 6000 

Mail: kommune@egekom.dk 

Web: egedalkommune.dk  

 

Åbningstider:  

For personlig henvendelse: 

Mandag – Onsdag 10-14 

Center for Borgerservice har 

lukket onsdag 

Torsdag 10-17.30 

Fredag 10-12 

 

Telefonomstilling: 

Mandag – Onsdag 9–15 

Torsdag 9–17.30 

Fredag 9–12 

 

 

Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 

25. august 2015.  

 

Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden overholder de love, regler 

og afgørelser, der er genstand for miljøtilsynet. 

 

Miljøtilsynsrapporten bliver offentliggjort digitalt i henhold til bekendtgørelse 

nr. 497 af 22. maj 2013 om miljøtilsyn. Bemærkninger bedes fremsendt i 

løbet af 14 dage.  

 
Inden offentliggørelsen vurderer Egedal Kommune, om der forekommer op-

lysninger, der ikke kan offentliggøres i henhold til §§ 6-8 i Lov om behandling 
af personoplysninger1 eller § 27 i Lov om offentlighed i forvaltningen2 eller 
Lovbekendtgørelse om aktindsigt i miljøoplysninger3. 
 
Egedal Kommune vil senest 4 måneder efter tilsynsbesøget, offentliggøre 
miljøtilsynsrapporten digitalt og oplyse om, at enhver har ret til aktindsigt i 
kommunens øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, 

med de begrænsninger som følger af ovenstående love.  
 

Tilsynet er ikke omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen4, og virksomhe-

den faktureres derfor ikke for tidsforbruget i forbindelse med tilsynet.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Carsten Nøhr  

Center for Teknik og Miljø  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger. 
2 Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlighed i forvaltningen. 
3 Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14/06/2006 om aktindsigt i miljøoplysninger. 
4 Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn 

efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

 

 

Ganløse og Omegns Jagtforening  

Mosevej 36  

3660 Stenløse  

 

Att.: Jørgen Vester  

jv@gojf.dk  

 
 
  

Den 28. august 2015 

Sagsnr.: 15/14204 

Dok.nr.: 4 

Sagsbehandler:Carsten Nøhr   

Direkte tlf.:72597238 

 mail:carsten.nohr@egekom.dk 

Miljøtilsynsrapport 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12918
mailto:jv@gojf.dk


1 af 2 

Godkendelsespligtige virksomheder 

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse  

 

Baggrunden for tilsynet  
(rutinetilsyn, opfølgende tilsyn,  
tematilsyn etc.): 
 

Rutinetilsyn  

Virksomhedens navn: 
 
 

Ganløse og Omegns Jagtforening 

Virksomhedens adresse: 
 
 

Mosevej 36 
3660 Stenløse 

Virksomhedens CVR nummer: 
 
 

Ingen CVR nummer da der er tale om en jagtforening. 

Karakteren af virksomheden  

(kort beskrivelse af virksomheden  
evt. med angivelse af listepunkt): 
 

J 203 Udendørs skydebane 

Dato for tilsynet: 
 
 

25. august 2015  

Hvem deltog ved tilsynet: 
 
 
 

Jørgen Vester  Ganløse og Omegns Jagtforening  
Steen Rasmussen    -             -             - 
Carsten Nøhr   Egedal Kommune  

Hvad der er ført tilsyn med: 
 
 
 

Hele virksomheden   

Er der konstateret jordforurening: 
(synligt ved tilsynet) 

 
 

Nej  

Er der meddelt påbud, forbud eller 
indskærpelser til virksomheden: 
 

 

Nej 

Konklusioner på virksomhedens sene-
ste indberetninger om egenkontrol, 
herunder om indberetningen har givet 
anledning til håndhævelser i form af 
påbud, forbud eller indskærpelser: 

 

Ingen bemærkninger 
 
 
 

Er dette tilsyn en opfølgning på tidli-
gere meddelte påbud, forbud eller 
indskærpelser: 

Ja  Nej  X 

Hvis ja anfør konklusionen: 
 

 
 

 
 

Er afgørelsen påklaget: 
 

Ja Nej  X 

Hvis ja anfør hvilken afgørelse: 
 
 
 
 
 

Ovenstående oplysningerne skal som minimum vedrøre de seneste 2 tilsynsbesøg ! 
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Godkendelsespligtige virksomheder 

Miljøtilsynsrapport uddybende – offentliggøres digitalt  

 

Vilkår der ikke er overholdt: 
 

Beskrivelse af mangler: Bemærkning og tidsfrist: 

 
Ingen bemærkninger 

 
 

 
 

 
Miljøgodkendelse af  

18. januar 2005 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Andre forhold: 
 

Bemærkning og tidsfrist: 

Er der nye aktivite-
ter/indretninger som er 
godkendelsespligtige 
vedr.: 

 Støj 
 Affald 
 Kemikali-

er/olie/råvarer 
 Luftforurening 
 Spildevand 

Ja 
 

Nej 
         X 

 

Hvis ja anføres hvilke:  

Er der en lovlig olie- 
og/eller brændstoftank på 
virksomheden – og har vi 

oplysninger om: 
 Tank nr.  
 G. nr. 

 Fabrikations år 
 Tankattest 
 Nedgravet/ 

overjordisk 

Ja 
 

Nej 
         X 

 

Hvis nej anføres hvorfor og oplys-

ningerne anføres evt. her i 
tilsynsnotatet:  

Har virksomheden en til-

slutningstilladelse til et 
renseanlæg eller en udled-
ningstilladelse til recipient: 

Ja      

         X 

Nej  

Hvis ja anføres hvilken: 

Har virksomheden spilde-
vand som afviger fra 
husspildevand: 

Ja Nej     
         X 

 

Hvis ja anføres hvilken tilladelse der 

burde foreligge: 
 

 

Eventuelle klager over 
virksomheden: 
 
 

 
 

Ja 
 

Nej    X 
 

 

Hvis ja anføres hvilken klage: 

 

 


