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1 Oversikt

Det er mottatt ni uttalelser til varsling av oppstart av planarbeid til

detaljreguleringsplan. Uttalelsene er mottatt fra følgende aktører:

› Fylkesmannen i Østfold, datert 2 5.11.2016

› Østfold fylkeskommun e, datert 22.11.2016

› Statens vegvesen, region Øst, datert 17.11.2016

› Miljørettet helsevern, datert 21.11.2016

› Hafslund Nett, datert 18.11.2016

› MORSA, datert 25.11.2016

› Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE), datert 23.11.2016

› Ole Hermand Fjeld (grunne ier) , datert 09.11.2016

› Robert Kristiansen (grunneier), datert 25.11.2016

VÅLER KOMMUNE

D E TALJ RE G U L E RI N G S P L AN F O R
F J E LL S K YTE B AN E
SAMMENDRAG AV UTTALE LSER TIL VARSLING AV OPPSTART
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2 Sammendrag og kommentarer

Nr. Merknad fra Forslagstillers kommentar er

til planprogrammet

Forslagstillers

kommentar er

til

planforslaget

1 Fylkesmannen i Østfold

(FMØ)

FMØ p åpeker at Fjell

skytebane kan være et egnet

sted for mottak av

fyllmasser.

FMØ påpeker at det er

misvisende å omtale

deponiet som «midlertidig».

FMØ påpeker at dersom

massemottaket skal oppfylle

forutsetningen om

samfunnsnyttig forhold, så

bør vollene s utforming

begrenses til det som er

nødvendig ut fra støymessige

hensyn.

FMØ påpeker at det bør

vurderes å utelate bruk av

lett forurensede masser, da

håndteringen av slike masser

er komplisert og tidkrevende.

FMØ ønsker å ha med

Rikspolitiske re tningslinjer for

vernede vassdrag T - 1087

som føring for

planprogrammet

Utkastet til planprogram var

upresist formulert. Deponiet vil

være permanent, men

reguleringsf ormålet «Deponi»

vil være midlertidig. Formålet

med bruken av området er

«Skytebane», både nå og når

deponiet er avsluttet.

Planprogrammet er justert.

Ambisjonsnivået for

støydemping vil avveies mot

vollenes omfang, med

målsetning om et balansert

forho ld mellom de ulike

konsekvensene av tiltaket. De

foreløpige undersøkelsene om

støydemping er ikke så detaljert

gjennomført. Dette blir gjort i

forbindelse med utarbeidelse av

planforslaget.

Skytterlaget vurderer det slik at

tiltaket kun er aktuelt dersom

det oppnås en avtale med

Jernbaneverket om mottak av

lett forurensede masser, og

Jernbaneverket håndterer hele

prosessen med søknad om

deponi, og tar ansvaret for

gjennomføring av tiltaket.

Er tatt inn

Planforslaget foreslår at

man bruker "skytebane"

som formål, med en

vegetasjonsskjerm

rundt.

Lagt inn i

planbeskrivelsen
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Nr. Merknad fra Forslagstillers kommentar er

til planprogrammet

Forslagstillers

kommentar er

til

planforslaget

FMØ ønsker at planen tas

opp i regionalt planmøte.

FMØ mener at utredning av

alternative utforminger bør

vurderes.

FMØ ønsker at

støyutredningen skal

dokumentere behovet for

voll høyder som må til for å

oppnå ønsket støydemping.

FMØ mener det er behov for

kartlegging av

naturmangfold, særlig

knyttet til dammen og

tidligere funn av nattsmelle

FMØ har krav til illustrasjoner

av vollene for vurdering av

landskapskonsekvenser

FMØ v il at også ta inn i

planprogrammet at sigevann

og grunnvann skal

håndteres.

FMØ ramser til slutt opp en

rekke tema som allerede er

dekket av planprogrammet.

Er lagt inn i planprogrammet

under medvirkning.

Det vil bli vurdert alternative

utforminger. Om det blir

fremmet alternative planforslag

kommer an på om mer enn ett

alternativ anses å være

relevant å fremme. Teksten i

planprogrammet er justert.

Det vil bli beskrevet behov for

vollhøyder i forhold til

støydemping. Teksten i

planprogrammet er justert.

Behovet for kartlegging av

naturmangfold er tatt med i

planprogrammet

Dette ligger allerede inne i

planprogrammet.

Er nå lagt inn i

planprogrammet.

Det anses ikke å være noe i

oppramsingen som kre ver

justering av planprogrammet.

Avklart med kommunen

at skal gjennomføres.

Dette er ikke aktuelt da

det allerede er bygd opp

som en eksisterende

skytebane med

klubbhus og nødvendige

installasjoner, samt

avsatt til det i KPA.

KU for støy er utredet

iht. planprogram og

T1442/16.

Naturtypeklartlegging

foreligger, og er utført

av Biofokus.

KU for l andskap og

grønnstruktur er

utarbeidet.

KU for vannmiljø er

utarbeidet , samt KU for

vann - og

grunnforurensing.
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2 Østfold Fylkeskommune

(ØFK)

ØFK sin uttalelse er preget

av den uheldige

formuleringen «midlertidig

deponi», som medførte

misforståel se om hva tiltaket

dreier seg om.

ØFK anbefaler en

bestemmelse om at det skal

bevares tett skog rundt

skytebanen.

ØFK anbefaler at

reguleringsbestemmelsene

skal si noe om skytetider og

om rutiner for massekontroll.

ØFK mener at grønnstruktur

bør ut redes.

Grunnforhold bør kartlegges

Utslipp bør kartlegges

Det bør beskrives i

planbeskrivelsen hva slags

Misforståelsen er avklart pr.

telefon. For øvrig ser FMØ

positivt på at

overskuddsmasser brukes til

støyvoller rundt skytebanen.

En slik bestemmelse ville

innebære at reguleringsområdet

måtte utvides til også å gjelde

en god del av

naboeiendommen. Det anses å

være uaktuelt, men det vil

være aktuelt å beplante vollene

med skog.

-

Planprogrammet er justert slik

at grønnstruktur vurderes

sammen med tema landskap.

Hovedformålet er å

bedre skytebanens

anlegg, støy og

sikkerhet. Det gjøres

ved å blant annet ta i

imot overskuddsmasser.

I de områdene det ikke

er voller innenfor

planområdet, er det

regulert

vegetasjonsskjerm som

forutsetter bevaring av

eksisterende

vegetasjon.

Er inntat t i

bestemmelser.

Dette er utredet i KU –

landskap og

grønnstruktur.

Dette anses som mindre

aktuelt nå som det ikke

lenger legges opp til

bruk av urene masser. I

planbeskrivelsen

foreligger det oversikt

over grunnforhold.

Området viser tynt

hummus/tor vdekke,

samt noe bart fjell.

Siden planen forutsetter

bruk av rene masser, og

oppfyllingen

ikkei medfører rasfare,

anses grunnforholdene

som tilstrekkelig

kartlagt.

Foreligger i KU

vannforurensing og

grunnforurensing.
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3

våpen det skal skytes med

mv.

I planbestemmelsene må

standardtekst om

kulturminner inn.

Forholdet til boliger og

fritidsboliger i nærområdet

bør beskrives.

Konsekvenser for

landskapsbildet som følge av

de høye vollene bør utredes.

Skråningene på sikres mot

ras.

Grønnstruktur bør utredes.

Det bør vurderes på hvilken

måte det legges til rette for

en hensiktsmessig

grønnstru ktur i planområdet

og hvordan denne knyttes

opp mot overordnet

grønnstruktur i

omkringliggende områder.

Vegetasjon på utsiden av

vollene bør spares og

beskyttes mot inngrep.

Statens vegvesen (SVV)

SVV påpeker forhold knyttet

til gjennomføring av

trafik kanalyse, frisikt,

byggegrenser med mer, men

har ikke forslag til endring av

planprogrammet.

Trafikkanalysen ønskes

kommentert før planforslaget

legges ut på høring.

-

Dette redegjøres for i

planbeskrivelse.

Ivaretatt i

planbestemmelser.

Ivaretatt i

planbeskrivelse, samt

også i støyutredning.

Dette er utredet i KU –

landskap og

grønnstruktur.

Illustrasjoner til

planbeskrivelsen viser

at vollene ikke er

brattere enn 1: 2. Dette

er vanlig i helning i

store v egfyllinger og

anses som en standard

løsning.

Dette fremkommer i KU

– landskap og

grønnstruktur.

Planforslaget forutsetter

revegetering av vollene

innenfor planområdet.
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4

Frisikt – frisiktsoner skal

reguleres til hensynssone i

plankartet. Se til V121

Geometris k utforming.

Det må tas inn i

bestemmelsene om at

frisiktsoner skal være fri for

sikthunder høyere enn 0.5

meter over tilstøtende vegers

plan.

Byggegrenser mot veg følger

i utgangspunktet veglova §

29. Det er en byggegrense

på 15 meter, målt fra Fv 288

m idtlinje. Byggegrensen må

følges opp i plankart og i

bestemmelser.

Miljørettet helsevern (MH)

MH har ikke kommentarer til

selve planprogrammet, men

påpeker blant annet at

reguleringsbestemmelsene

bør ha krav til støy, type

våpen, skytetider mm.

Støyrap port bør vise

beregningsmetode og

grunnlagsopplysninger

knyttet til støynivåer ift. en

langtidsprognose. Forenklet

beregningsmetode anbefales

ikke der terrenget er variert,

der det er hard mark med

refleksjoner eller andre

forhold.

Det bør stilles juridis k

bindende støykrav i

bestemmelsene.

I støyutredningen bør det

angis skytetider, våpen og

ammunisjon som tillates

innenfor støygrensene, samt

grenseverdier for støy, og at

-

Dette gjøres.

Ivaretatt i plankart.

Blir ivaretatt i

planbeste mmelser

Ivaretatt i plankart.

Blir ivaretatt i

planbestemmelser.

Det foreligger egen

støyutredning.

Blir ivaretatt i

planbestemmelsene.

Det er benyttet

standardstøyberegning

for denne typen
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5

6

dette tas med i

bestemmelsene.

Det forutsettes opplyst at det

ikke er drikkevannsb rønner i

området som kan påvirkes av

avrenning/utlekking av

tungmetaller. Fare for ev.

forurensing av drikkevann og

grunnvann bør likevel være

med som tema for KU og

planprogram.

Hafslund peker på forholdet

til sitt nett, men har ikke

kommentarer til

plan programmet.

Høyspenningsluftledning på

grensen til planområdet.

Ledningen går frem til

nettstasjon nr. I0041, og har

et byggeforbudsbelte på 6 m

fra ytterste strømførende

ledning. Ingen bebyggelse

kan tillates innenfor definert

byggeforbudssone. Dersom

pl anområdet berøres av

byggeforbudsbeltet bes det

om at traseen registreres i

plankartet som faresone.

Morsa påpeker at

planprogrammet må ha med

forholdet til de viktige

vannforekomstene i

nærheten av planområdet,

og at forholdet til

vannforekomstene må

utr edes grundig.

Morsa påpeker at

Vannforskriften må tas inn

som aktuell føring.

Fjell skytebane ligger

innenfor vannområde

MORSA. MORSA mener det

må stilles strenge krav til

hvilke masser som kan

benyttes i området, slik at

-

-

virksomhet i

utredningen.

Det e r utarbeidet eget

fagnotat på

vannforurensing og

grunnforurensing.

Ivaretatt i plankart.

Blir ivaretatt i

planbestemmelser.

Planforslaget stiller krav

til bruk av rene masser.
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7

8

man sikrer at de viktigste

vannf orekomstene i

nærområdet ikke mottar

avrenning av miljøskadelige

stoffer.

Det er forurensede masser i

området i dag. Det må stilles

strenge krav ved

anleggsarbeidet slik at dette

ikke medfører ytterligere

avrenning fra de eks.

massene.

Det bør vurderes o m det bør

gjøres tiltak for å hindre

forurensing slik situasjonen

er i dag.

Det må gjennomføres

grundige utredninger for å se

på forurensningsfaren av

vassdragene i området, både

fra eksisterende masser og

ved ev bruk av forurensede

masser.

Det bør gjenn omføres

kvalifisert overvåking i

området for å se på

eksisterende avrenning fra

skytebanen, og det bør

gjennomføres vurderinger

om det er behov for

avbøtende tiltak.

Norges vassdrag og

energidirektorat (NVE)

NVE har ingen merknader til

planprogrammet, me n har

sendt sjekkliste for

reguleringsplan som

omhandler NVEs

forvaltningsområder

Ole Herman Fjeld

Fjeld har mange

kommentarer til den

eksisterende skytebanen og

det kommende planarbeidet,

men ikke konkrete innspill til

-

-

Dette blir ivaretatt i

planbestemmelser

Dette blir ivaretatt i

planbestemmelsene.

Dette blir ivaretatt i

planbestemmelsene.

Dette er utført i KU for

forurensing av grunn og

vann, samt tiltaksplan.

Dette blir ivaretatt i

planbestemmelsene.

Sjekklista blir

gjennomgått.
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Nr. Merknad fra Forslagstillers kommentar er

til planprogrammet

Forslagstillers

kommentar er

til

planforslaget

9

justeringer av

planprogrammet.

Ro bert Kristiansen

Kristiansen har en rekke

kommentarer til den

eksisterende skytebanen.

Kristiansen ber om at det

gjøres en kost/nytte - analyse

basert på at det finnes andre

skytebaner i ikke alt for lang

avstand fra Fjell skytebane.

Kristiansen mener

plan arbeidet må klargjøre

forholdet til tinglyste

rettigheter.

Kost/nytte - vurdering anses ikke

å være releva nt ved vurdering

av saken etter plan - og

bygningsloven. Her er det

avveining mellom de ulike KU -

temaene som vil være

avgjørende for om tiltaket bør

anbefales.

Privatrettslige forhold er ikke

gjenstand for vurdering i en

planprosess.


