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Beslut enligt miljöbalken om anmälan om ändring av miljöfarlig
verksamhet, Gisletorp Lokaler AB, Lövås 8:5

Ärendebeskrivni ng
Gisletorp Lokaler AB har i anmälan som kom in den 14 augusti 2018 anmält en
ändring av verksamheten på den befintliga motorbanan Scandinavian Raceway i
Anderstorp. Följande framgår av anmälan.

Anläggningen är 50 år och har ett stort underhållsbehov. Under sommaren har
del av banan (flygrakan) asfalterats och det har visat sig att det medför problem
inför inbokade SM tävlingar i månadsskiftet augusti/september. Det innebär nya
förhållanden för de tävlande och tävlingsbestämmelserna kräver att alla ska ges
möjlighet att träna på det nya underlaget. Anledning till att det behövs extra
träningstillfällen är att banan fått ny beläggning på sådana ställen där det är av
absolut säkerhetsmässiga skäl att medge träning före ett nationellt mästerskap
och för att det skall kunna genomföras.

Eftersom antalet dagar reducerades med 25 % har GLAB, för 2018, endast
medgivits 9 dagar samt 5 kvällar med den ljudnivå som erfordras (65 dBLAeq 1 h
mätt vid bostad) för tävlingarna. Alla dagar är inbokade sen tidigare.

För att kunna genomföra SM tävlingarna den 31/8 — 2/9 inklusive
träningsmöjlighet den 25/8 — 26/8 behöver beslutet från 20 1 8-05-21 utökas med
fyra dagar på grund av att alla ska ges möjlighet att träna på den nya asfalten.

Beslutsunderlag
Anmälan den 14 augusti 20 1 8 från Gisletorp Lokaler AB
Rättelse av uppgift i anmälan den 14 augusti 20 18 från Gisletorp Lokaler AB

Skäl till beslut
Den anmälda utökningen av antalet dagar bedöms inte kunna medges. Det finns
två kvällar kvar som inte bokats med högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostäder. Det bedöms som en mindre ändring att byta ut två kvällar till två dagar.
Störningarna bedöms inte öka för närboende och berörda sakägare har därför
inte beretts möjlighet att yttra sig över anmälan.

Arbetsutskottet beslutar

att avslå den anmälda ändringen

att medge att två kvällar med begränsningsvärde 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostäder får bytts ut till två dagar

Expedieras till:
Gisletorp Lokaler AB
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