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Vedrørende utnytting og måleregler vises det til Teknisk forskrift (TEK 17) til Plan- og bygningsloven (Pbl) 

med Miljøverndepartementets (MD) veileder H-2300, og Norsk standard, NS 3940. 

 

 

Planens hensikt 

Detaljreguleringen skal legge til rette for Forsvarets bruk av planområdet til øvingsformål i et 

langsiktig perspektiv. Planen skal også legge til rette for å ivareta miljø- og kulturminnehensyn og 

sikkerhet. 

 

1 Fellesbestemmelser 

a) Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 

deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 

kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens 

kulturminneavdeling, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 



2 Samferdselsanlegg 

2.1 Privat veg (f_SV) 

 

a) Adkomstvegen er felles og skal opparbeides i tråd med planen. 

b) Forsvaret har rett til å regulere ferdsel under øvelser av hensyn til sikkerhet. 

c) Siktlinjer må være tilfredsstillende for adkomstene langs f_SV. 

 

d) Adkomstpilene er retningsgivende og kan sidevegs forskyves. 

  

2.2 Offentlig veg (o_SV) 

Offentlig veg skal opparbeides i tråd med planen og vegeier skal godkjenne byggeplanen. 

 

3 Område for Forsvaret (o_MS) 

a) Opparbeiding 

Område for Forsvaret tillates opparbeidet med de anleggselementer som er nødvendige for drift av 

øvingsområdet og Forsvarets øvingsvirksomhet, med de begrensninger og presiseringer som følger 

av planbestemmelsene. 

Tiltak skal etableres på tørr og fast grunn, og ha utforming og plassering som sikrer god 

landskapstilpasning. 

Bygg tillates ikke. 

b) Sikkerhet 

Forsvaret har rett til å regulere ferdsel og bortvise personell under øvelser. Området kan nyttes til 

ordinær skog- og utmarksbruk når Forsvaret ikke benytter området. 

Midlertidige sikkerhetstiltak, som bom, sperringer og skilt, tillates. Inngjerding tillates ikke. 

c) Virksomhetsbegrensning 

Skyteaktivitet er regulert av virksomhetsbestemmelsene for Regionfelt Østlandet. Forsvarets 

virksomhet skal gjennomføres i samsvar med tillatelse til virksomhet etter forurensningslovens § 11. 

Skyteaktivitet skal søkes lagt utenom perioden medio november til medio april og første uke i 

elgjakta. 

d) Varsling 

Forsvaret skal ha rutiner for varsling av skyting. Varsling skal gjennomføres i god tid før skyting finner 

sted og særlig rettes til de mest berørte boligeiendommene og gårdsbruk med dyrehold. 

 



4 Område for Landbruk (L) 

Etablering av bygg eller tiltak til forsvarsformål tillates ikke. Eventuelt nye tiltak i regi av grunneier 

skal avklares med Forsvaret. 

Jord- og skogbruksloven gjelder for området. 

 

5 Hensynssoner 

5.1 Faresone skyting (H360) 

Området er aktiv faresone under skyting fra standplass.  

 

Adgang til området er kun tillatt for autorisert personell. Forsvaret har rett til å regulere ferdsel og 

bortvise personell under øvelser av hensyn til sikkerhet. 

 

5.2 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

Området inneholder kulturminner som er automatisk fredet med hjemmel i Kulturminneloven av  

9. juni 1978, §§ 4, 6 og 8. 

Terrenginngrep eller militær øvingsaktivitet er ikke tillatt i hensynssonene. Merking av hensynssoner 

må skje på en skånsom måte og utenfor areal som er fredet. 

 

6 Bestemmelsesområder #1-8 – kulturminner som søkes frigitt 

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte 

automatisk fredete kulturminner id 266169 og id 266173 (jernvinneanlegg med tilhørende 

kullgroper), som er markert som bestemmelsesområde #4 og #8 i plankartet. Det skal tas kontakt 

med Kulturarv i Innlandet fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av 

den arkeologiske granskningen kan fastsettes. 

 

7 Rekkefølgebestemmelser 

Før standplassområdet (o_MS) tas i bruk, skal det østlige vegkrysset Klingenbergvegen – Rv. 25 

utbedres. Byggeplan for tiltaket skal godkjennes av vedkommende vegmyndighet før igangsetting. 

 

 

Vedtatt av Elverum kommunestyre 28.04.21, sak 043/21 

 


