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Innledning

Planarbeidet ble startet opp i 2016. Da gjaldt tidligere versjon av forskrift om

konsekvensutredninger (2015). I dialog med Våler kommune er det avklart at

det er denne versjonen av forskriften som skal legges til grunn også når

planarbeidet nå videreføres. Dette notatet utgjør en redegjørelse for forholdet til

forskriften og hvorvidt krav om konsekvensutred ning slår inn .

Om tiltaket

Varslet planområdet har et areal på ca. 74 daa. Moss og Våler skytterlags

eiendom (gnr. 58/ bnr. 2) hvor skytebanen ligger er avsatt til idrettsanlegg i

kommuneplanens arealdel (2011).

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel (2011)

Det er imidlertid noe avvik mellom formålsgrenser i kommuneplanen og

eiendomsgrense n e , slik at noe av det tilliggende LNF - areal et vil bli berørt.

Tidligere i planprosessen er det imidlertid avklart at dette kan sees bort fra, da

intensjonen var at hele eiendommen skulle omfattes av formål idrettsanlegg .

Det vurderes derfor at tiltaket ikke vil omfatte nye områder til utbyggingsformå l.

Tiltaket innebærer å gjøre om skytebaner som i dag har 100 og 300 meters

skyteavstand til nye skytebaner med 100 og 200 meters skyteavstand. Banene

får omtrent samme plassering som i dag, men de nye støydempende

standplassene vil bli trukket noe mot øs t og legges om lag 2 m lavere i
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terrenget. Det kan evt. bli aktuelt å bygge en mindre skytebane for pistol i

tillegg til riflebanene. I så fall vil også denne bli sterkt støydempet. Som et ledd i

å forbedre sikkerhet og støydemping skal det etableres volle r rundt banene.

Vollene vil etableres ved deponering av rene masser med et volum på ca. 300

000 m³. Tiltaket er ikke tidligere konsekvensutredet i overordnet plan.

Vurdering etter forskriften

§ 2 i forskrift om konsekvensutredninger for planer et ter plan - og bygningsloven

(2015 ) angir hvilke planer som alltid skal behandles etter forskriften.

§ 2, a ) til c ) omfatter ov erordnede planer og er ikke relevant for prosjektet.

§2, d) omfatter områdereguleringsplaner og detaljreguleringer på mer enn 15

daa, som omfatter nye områder til utbyggingsformål. Tiltaket vurderes til ikke å

omfatte nye områder til utbyggingsformål.

§ 2, e ) gjelder områdereguleringer og er ikke relevant for prosjektet

§ 2, f ) gjelder reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I. Ingen av punktene i

vedlegg I slår inn, altså utløses ikke krav om KU etter § 2.

§ 3 i forskrift om konsekvensutredninger angir hvilke planer og tiltak som skal

vurderes nærmer e og behandles etter forskriften derso m de har vesentlige

virkninger for miljø og samfunn. Hva som vurderes som "vesentlige virkninger

for miljø og samfunn" er listet opp i forskriften s vedle gg III. § 3, bokstav a)

gjelder områdereguleringsplaner, b) detalj reguleringsplaner under 15 daa som

om fatter avvik fra overordnet plan.

Planen omfattes ikke av bokstav b) da dette er en detaljreguleringsplan på mer

enn 15 daa. Bokstav c) omfatter reguleringsplaner som inneholder tiltak som

nevnt i vedlegg II, men ikke dersom konsekvensene av det konkrete tiltaket er

tilfredsstillende utredet på overordnet plannivå, i tillegg til at reguleringsplanen

er samsvar med overordnet plan.

I vedlegg II er følgende aktuelt for planarbeide t:

11. k) Større deponier for masse på land og i sjø.

300 000 m³ vurderes som et "større deponi" og p lanen skal da vurderes etter

forskriftens vedlegg III. I vedlegg III er følgende punkter relevante:

a) områder som er vernet , midler tidig vernet eller fo reslått vernet etter

naturmangfoldlove n kap. V eller markaloven §11.
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Punktet s lår ikke inn da det ikke er verneområder i eller i nærhet av

planområdet .

d) foreko mst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A

eller B, truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en

prioritert art.

I følge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert arter av særlig stor

forvaltning sinteresse innenfor planområdet : Molte (ansvarsart >25% av

europeisk bestand i Norge) , nattsmelle (truet art) .

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper i eller rundt området . Dammen er

registrert som viktig naturtype, med verdikode lokalt viktig (C).

Pu nkt d) kan vurderes relevant, da tiltaket vil medføre inngrep i tidligere

funnområde r for molte og nattsmelle. Det er imidlertid ikke funnet nattsmelle

ved undersøkelse av området (Biofokus, 2017). Potensialet for funn av

nattsmelle og salamandere regnes å være middels god.

i) vesentlig økt belastning av luftforurensing, støy eller lukt, eller vesentlig

forurensing til vann, grunn eller sedimenter elle r vesentlig stråling .

Tiltaket vil ikke medføre vesentlig endring i aktivitetsnivå ved skytebanen

sam menlignet med dagens situasjon. Støyforholdene vil bli forbedret pga.

etablering av voll.

Det kan diskuteres hvorvidt t iltaket faller inn under § 3 , det beror på hvorvidt

det faktisk er nattsmelle (truet art) som blir berørt i området, eller om

forurensing forårsaket av aktivitet ved skytebanen regnes som vesentlig .

Konklusjon

Etter en samlet vurdering konkluderes det med at p lanarbeidet ikke omfattes av

§ 2 eller § 3 i fors krift om konsekvensutredninger for planer etter plan - og

bygningsloven (2015) . Det utløses derfor ikke formelt sett krav om

konsekvensutredning og p lanprogram . Likevel kan det være sentralt å utrede

følgende tema som del av planarbeidet: forurensing av grunn/vann, støy ,

naturmangfold, trafi kk , landskap . Det vil bli laget ROS - analyse, og

planbeskrivelsen vil inneholde øvrige aktuelle tema fra regjeringens sjekkliste for

planbeskrivelser.


