Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Læsø Ungdomsskole
Byrum Hovedgade 58
9940 Læsø
Att. Karin Skov (ungdomsskolen@laesoe.dk)

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Kopi sendt til
Læsø Kommune, Max Strunge – E-mail: mst@laesoe.dk
28. oktober 2015

Miljøtilsyn med Læsø Ungdomsskoles ”Bo-cartbane” i henhold til
miljøbeskyttelsesloven
Frederikshavn Kommune foretog den 17. september 2015 på vegne af Læsø
Kommune tilsyn med miljøforholdene på Læsø Ungdomsskoles ”Bo-cartbane”, Byrum
Hovedgade 58, 9940 Læsø, med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven1. Tilsynet
var varslet med skrivelse af 10. august 2015.
Ved tilsynet repræsenterede Karin Skov – Læsø Ungdomsskoles ”Bo-cartbane” og
Stine P. Hansen og Max Strunge repræsenterede Læsø Kommune. Tilsynet blev
foretaget af Jesper Ø. Christensen fra Frederikshavn Kommune.
Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om at
kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre,
at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser
overholdes.
Bemærkninger
Skilt med de tider som banen må benyttes var ikke opsat. Aftalt at forholdet bringes i
orden.
Planer om etablering af ny motocrossbane ved skydebanen. Dialog med
Naturstyrelsen som arealejer. De foreløbige tilbagemeldinger positive.
Ny motocrossbane skal miljøgodkendes og vurderes i forhold til VVM reglerne. Det er
vigtigt med en tæt dialog med godkendelses myndigheden hvorfor Læsø kommune bør
inddrage Frhavn Kommune tidligt i planlægningen.
Generelle bemærkninger
Læsø Go-Cartbane er miljøgodkendt af Nordjyllands Amt ved Miljøgodkendelse af 19.
august 1997. Miljøgodkendelsen blev stadfastet 31. januar 200 af Miljøstyrelsen.
I forbindelse med strukturreformen er tilsynsmyndigheden overgået fra Nordjyllands
Amt til Frederikshavn Kommune.
Læsø Go-Cartbane er ikke ændret siden sidste tilsyn 17. september 2009.
Indretning og drift

1

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
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Der er som angivet i miljøgodkendelsen ikke opsat skilt med de tider banen må
benyttes. Forholdet påtalt ved tilsynet.
Banen er ikke direkte afspærret, men beliggenheden afsondret fra byen, vurderes
tilstrækkelig til at hindre uvedkommende adgang til banen.
Støjforhold
Banen benyttes – uændret i forhold til sidste tilsyn - til kørsel med 3 stk. 125 ccm Bocarts,
Luftemission
Ingen bemærkninger
Spildevand
Ikke relevant
Affald
Ikke relevant, idet Bo-carts serviceres på eksternt værksted
Brugerbetaling
Miljøtilsynet afregnes efter det timeforbrug, som Frederikshavn Kommune anvender på
tilsyn og opfølgning. Læsø Kommune vil efterfølgende opkræve gebyret udfra
Frederikshavn Kommunes opgørelse over forbrugt tid i forbindelse med forberedelse,
gennemførelse, afrapportering og eventuel opfølgning af miljøtilsynet.
Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen
Miljømedarbejder
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