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Oppsummering av innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn - Detaljregulering for 
standplass 40 km, Regionfelt Østlandet 
 
 

Høringsinstans Uttalelse Kommentar 

Norges vassdrags- 
og energiverk 
(NVE), 19.05.2020 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede 
planer og veiledning/opplæring av kommuner med store 
utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer NVE 
å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig 
bistand til konkrete problemstillinger. I denne saken ser 
ikke NVE at det er bedt om slik bistand, og gir derfor en 
generell tilbakemelding i denne saken. 
 

Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i 
Innlandet, 
24.06.2020 

Fylkesmannen bemerker at merknader gitt i forbindelse 
med varsel om oppstart og høring av planprogram i all 
hovedsak er vurdert og innarbeidet i planforslaget.  
 
Planforslaget medfører begrensede arealinngrep. Det vil 
være behov for noe opprusting av eksisterende veier. 
Opparbeiding av standplass begrenser seg til etablering av 
grusplass, og det skal ikke føres opp faste installasjoner. 
Negative virkninger av etableringen er først og fremst 
knyttet til støy. 
 
Fylkesmannen viser til bestemmelser som sikrer avbøtende 
tiltak som reduserer de negative konsekvensene for bjørn i 
hi og for friluftsliv. 
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for 
reguleringsplanen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at endringer knyttet til 
øvingsfeltet skjer i dialog med Miljødirektoratet. 
 
Fylkesmannen legger til grunn at risikoreduserende tiltak 
slik disse er beskrevet i risiko og sårbarhetsanalysen blir 
fulgt opp i plangjennomføringen og ved Forsvarets drift av 
standplassen. 
 

Tatt til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsvarets svar: 
«Tas til etterretning og følges opp. 
Forsvarets bruk av standplass vil 
være regulert av godkjente 
instrukser. Disse er utarbeidet med 
grunnlag i sikkerhets-
bestemmelsene i sektoren. 
 
Avtale med Avinor om opprettelse 
av fareområde i luft under skyting 
inngås på samme basis som 
allerede etablerte standplasser for 
artilleri.» 



Åmot kommune, 
24.06.2020 

Åmot kommune kan ikke se å ha mottatt detaljreguleringen 
for standplass 40 km til offentlig ettersyn. 

Åmot kommune mottok ikke 
brevet med varsel om offentlig 
ettersyn ved en beklagelig feil. Det 
ble gitt utsatt frist så raskt en ble 
kjent med dette. Det er ikke 
mottatt noen uttalelse fra Åmot 
kommune til planforslaget i 
ettertid. 
 

Hans E. og Øystein 
Aamodt, 
29.06.2020 

Innspill til planforslaget basert på lokalkunnskap: 
- 3 setergrender i området 
- Flere skogshusvær brukes regelmessig gjennom året 
- Graslanddammen og Ulvåa benyttes til fiske 
- Bærsanking i området gjennom høsten 
- Småvilt- og storviltjakt i Ulvådalen 
- Turmål sommer og vinter på Skallberget og Flishøgda  
- Røtkjølen og Ulvåkjølen naturreservater 
- Rikt fugle- og dyreliv 
- Tradisjonelt skogbruk 

 
Å etablere et permanent utskytingsfelt, med de store 
støyplager, trafikk og den risiko som dette må medføre, 
anser vi som et stort inngrep på hele Ulvådalens natur- og 
bruksinteresser. Mange interesser blir berørt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfanget av standplassen er i utgangspunktet begrenset, 
men dette kan endres over tid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mener videre at Forsvarets bruk vil innskrenke 
mulighetene for friluftsliv, jakt og næringsutøvelse. 
 
 
 
 
 
 

Forsvarets øvelser med skyting 
med artilleri på 
langdistanseplassene er sjeldne. 
Det er allerede etablert to 
artilleristandplasser, en i Åmot og 
en Elverum. De har vært i bruk i om 
lag 10 år, men det har ikke vært 
øvelser her hvert år. Det er ikke 
kjent at det er klager knyttet til 
disse øvelsene. 
 
Forsvaret mener at bruken av 
standplass 40 km trolig benyttes 
enda mindre enn de allerede 
etablerte standplassene, og 
ulempene som Hans og Øystein 
Aamot nevner i uttalelsen vil være 
små. 
 
De viktige brukerinteressene i 
omådet ivaretas av bestemmelser i 
detaljreguleringen og i 
virksomhetsbestemmelsene for 
Regionfelt Østlandet. 
  
Behovet og størrelsen på 
standplassen er vurdert av 
Forsvaret. Standplassen er regulert 
for ett artilleriskyts og det vil 
kreves en ny reguleringsplan 
dersom behovet endrer seg. 
Standplassen lokaliseres på en 
eksisterende grusplass. Det gjøres 
foroldsvis enkle tiltak som 
planering og påkjøring av grus. 
 
Jord- og skogbruksloven gjelder for 
arealet som er regulert til 
standplass og sikkerhetssone når 
det ikke er aktivitet her. Forsvarets 
aktivitet i området vil være svært 
begrenset, som nevnt over. Viser til 
kap. 3.3 i planbeskrivelsen for 
beskrivelse av bruk og virksomhet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen bryter med NLF-formålet i kommuneplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen må sørge for at bruker- og eiergrupper i 
området ytes rettmessig kompensasjon for rettighet- og 
rådighetsinnskrenkning. 
 

 
Aktiviteten reguleres av 
virksomhetsbestemmelsene for 
Regionfelt Østlandet. Forsvarets 
virksomhet skal også gjennomføres 
i samsvar med tillatelse til 
virksomhet etter 
forurensningslovens § 11, jf. § 3 c i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Siden planforslaget ikke var i tråd 
med kommuneplanen har det blitt 
utarbeidet en konsekvensanalyse 
av tiltaket. Konsekvensanalysen/ 
planbeskrivelsen og rapporten fra 
NIBIO, som beskriver effekten av 
skytestøy på husdyr, gjør rede for 
hvilke tiltak som er nødvendig i 
forbindelse med aktiviteten. 
 
Ulemper og kompensasjon til 
berørte grunn- og rettighetshavere 
for adkomstveg og 
standplassområdet avklares i 
privatrettslig avtale. 
 

Statens vegvesen, 
30.06.2020 

Statens vegvesen kan ikke se at deres ansvarsområde 
berøres i vesentlig grad, og har ingen merknader. 
 
 

Tatt til orientering. 

Kulturhistorisk 
museum, 
10.07.2020 

Kulturhistorisk museum anbefaler Innlandet  
fylkeskommune å gi dispensasjon frå lov om kulturminner 
av 9. juni 1978, § 8, 4. ledd, for automatisk fredete 
kulturminner; id 266169 og id 266173 
(jernframstillingsplasser) og id 266165, id 266168, id 
266170, id 266172 og id 266174 (kullgroper).  
 
Kulturhistorisk museum anbefaler at det stilles vilkår om 
arkeologisk gransking av de to jernframstillingsplassene, 
mens de fem enkeltliggende kullgropene kan frigis uten 
vilkår. 

Se kommentar til merknad fra 
Innlandet fylkeskommune 
nedenfor. 

Innlandet 
fylkeskommune, 
28.07.2020 

Innlandet fylkeskommune ba om utsettelse av svarfrist ved 
offentlig ettersyn av planforslaget. 
 
Av 9 kartlagte fredede kulturminner, kan følgende 
bevares i plan (H730), avhengig av valgt alternativ: 
- Alt. 2a: 1 kullgrop (IDnr 266171) 
- Alt. 2b: 2 kullgroper (IDnr. 266167 og 266171) 
Øvrige kulturminner søkes dispensert gjennom plan. 
Det er stilt krav om arkeologisk utgraving av 2 
kulturminner (IDnr. 266169 og 266173). 
 
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens 

Ny svarfrist ble gitt. 
 
 
Dette er tatt til etterretning og er 
fulgt opp i detaljreguleringen. 
 
 
 
 
 
 
Teksten er tatt inn i 



fellesbestemmelser:  
«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det 
foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk 
fredete kulturminner id 266169 og 266173 (jernvinneanlegg 
med tilhørende kullgroper), som er markert som 
bestemmelsesområde # nr. X og X i plankartet. Det skal tas 
kontakt med Kulturarv i Innlandet fylkeskommune i god tid 
før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den 
arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 

detaljreguleringens bestemmelser, 
jf. § 6. 

 
 

 


