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1 Samm endrag

Moss og Våler skytterlag er forslagsstiller for ny og forbedret skytebane ved Fjell

i Våler kommune. I de senere år ene har det kommet klager på støy fra

skytebanen. Det er nylig gjort tiltak i form av oppfylling bak kulefangene, slik at

skytebanen nå forme lt er sikkerhetsmessig godkjent av politiet. Til tross for at

banen er fullt ut lovlig slik den er, både støymessig og sikkerhetsmessig, ønsker

skytterlaget å gjøre tiltak for å vesentlig redusere støy, samtidig som en ønsker

ytterligere forbedring av sikk erheten. Dette gjøres best ved etablering av

jordvoller rundt banen. Disse jordvollene vil bli etablert ved at det tilkjøres rene

masser. Tidligere var planen å bruk e lett forurensede/inerte masser, men dette

har forslagsstiller nå gått bort i fra. Terreng et og vege t asjonen rundt anlegget

medfører at de store fyllingene får en begrenset eksponering i landskapet, og

denne eksponeringen er kun synlig i en kort periode f ør ny vegetasjon er

etablert på vollen.

I kommuneplanen for Våler kommune 2011 - 2023 er plan området avsatt til sitt

nåværende formål, det vil si idrettsanlegg – skytebane, og dette er videreført i

pågående rulleringsarbeid av kommuneplanens arealdel. Planen er utarbeidet i

tråd med dette.

Planforslaget medfører ikke økt arealforbruk i forhold til dagens situasjon, slik at

interessen knyttet til friluftsliv og rekreasjon ikke blir forringet. Redusert

støybelastning og en klarere arealavgrensing vil være en po sitiv konsekvens ved

etablering av støyvoller. Med i utgangspunkt i planforslagets tilrette legging for

universell tilgjengelighet vil dette være spesielt positivt for bevegelseshemmede.

T rafikkbelastningen vil i en begrenset periode ( anleggs tiden) være en negativ

konsekvens av tiltaket .

Planområdet er myrlendt og innenfor området eksisterer det en dam som er

foreslått erstattet. Det er satt krav til at erstatningsd ammen skal utformes slik

at den ivaretar det biologiske mangfold et som er knyttet til den .
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2 Bakgrunn

2. 1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgraderin g av skytebanen og
etablering av skjermende voller rundt anlegget. Dette gjøres for å forbedre både
støyskjerming og sikkerhet mot omgivelsene.

2. 2 Forslag s stiller, pla nkonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Åsland Pukkverk AS. Plankonsulent er COWI AS. COWI AS

utarbeide r planforslag med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse inkl.

konsekvensutredning.

Fjell skytebane ligger på Moss og Våler skytterlag sin eiendom med adresse
Bjørnerødveien 544, Gnr . 58 Bnr . 2. Skytebanen grenser kun til én annen
eiend om: Gnr . 58 Bnr . 1. Denne bli r berørt av planen, i den smale stripen
mellom skytterlagets eiendom og f ylkesvei 288.

2. 3 Tidligere vedtak i saken
Varslet planområdet har et areal på ca. 74 daa, og følger hovedsakelig

eiendomsgrensene på stedet, inkludert deler av Bjørnerødveien. Dette gjøres for

å sikre adkomst til anlegget. Deler av eiendom gnr. 58 bnr. 1 blir berørt.

Figur 1 Varslet plangrense
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2. 4 Kr av om kon sekven su tredn in g?
Planarbeidet ble startet opp i 2016. Da gjaldt tidligere versj on 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. Fordi prosjektet har endret noe innhold

sammenlignet med sit uasjonen ved oppstart er ikke kravet om KU og

planprogram like tydelig. Likevel velger man å holde seg til opprinnelig prosess ,

da det allerede foreligger et fastsatt planprogram, og fordi prosjektet medfører

relativt omfattende tiltak som uansett medfører et visst utredningsbehov. Det er

imidlertid vurdert at en revisjon av fastsatt planprogram er nødvendig, av

hensyn til endringene i prosjektet. Foreliggende dokument utgjør dette, og

sendes på høring ved offentlig ettersyn av planforslaget.
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3 P l an p r osess en

3. 1 Varsel om oppstart, planprogram og
medvirkn ing

Nedenfor følger en liste over de viktigste milepælene i plan - og

utredningsarbeidet for regulering av Fjell skytebane :

› Oppstartsmøte med kommunen

Det ble avholdt ordinært oppstartsmøte med Våler kommune 05.10.2016.

› Varsling av planoppstart, forslag til planprogram på høring

Det ble varslet oppstart av planarbeidet , samt høring av planprogram høsten

2016. Høringsfrist ble satt til 25.11.2016.

› Innkomne merknader

Ved høringsfristens utløp var det i nnkommet til sammen 9 merknader.

› Planprogrammet fastsettes av kommunen

Planprogrammet (sist revidert 27.11.2017 ) ble fastsatt av kommunestyret den

26.01.20 17. Det er etter avtale med kommunen gjort revideringer i dette

planprogram. Se vedlegg V1. Revider t planprogram sendes på høring samtidig

som planforslaget.

› Behandling av innkomne merknader

Merknadene fra oppstartsvarsling finnes som vedlegg V 2. Disse er oppsummert

og kommenter t av Rieber Prosjekt As (tidligere plankonsulent) i vedlegg V3.

› Utarbeidelse av planforslag

Utarbeidelse av forslag til plankart med tilhørende bestemmelser og

planbeskrivelse.

Videre punkter i planprosessen vil være:

› Førstegangsbehandling av planforslag

Komplett planforslag vil bli førstegangsbehandlet i planutvalget i Våler

kommune, for så å bli sendt på høring til offentlige myndigheter,

interesseorganisasjoner, berørte parter/naboer og lagt ut til offentlig ettersyn i 6

uker.

Videre planprosess som kan forventes etter offentlig ettersyn:

› Bearbeiding av planforslag

Inn komne merknader oppsummeres og behandles. Eventuell bearbeiding av

planforslaget utføres.
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› Andregangsbehandling av planforslag

Planforslaget behandles igjen av planutvalget og vedtas politi sk av planutvalget i

Våler kommune. Ved behov gjøres vedtak om nytt offentlig ettersyn.

3. 2 M edvirkn in g
Å bli involvert i planprosesser kan føre til en større eierskapsfølelse til et

prosjekt. Lovverket gir klare føringer for medvirkning i planprosesser. Naboe r,

offentlige myndigheter og andre sentrale parter i saken blir var slet om oppstart

av planarbeid gjennom brev. I tillegg annonseres det i lokal presse og på

kommunens nettsider, slik at også øvrige har mulighet til å følge med og/eller

komme med innspill til planarbeidet.

Også ved offentlig ettersyn av utarbeidet planfor slag vil berørte parter bli

informert gjennom brev, og det vil annonseres i avis og på nett. Alle har

mulighet til å sende inn uttalelse dersom man har innspill til planforslaget, eller

det ønskes å gjøre forslagsstiller oppmerksom på eventuelle forhold.
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4 Pl an status og ram m ebetin gel ser

4. 1 Overordnede planer

4. 1 . 1 Fylkesplan for Østfold mot 2050 (22. 08.201 8)

Fylkesplanen er Ø stfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal

samordne statens, f ylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. For

Mosseregionen skal det jobbes aktivt for gode transportløsninger internt i og

inn/ut av regionen. I dette ligger gode transpor tløsninger for næringene knyttet

til vei, jernbane, havn og flyplass. Region en skal prioritere trafikk og miljøtiltak

(kollektiv, sykkel, gange, innfartsparkering), som bygger opp under regionens

bolig - og senterstruktur. Regionen vil jobbe aktivt for å få del i

belønningsordninger som kan bygge opp under dette.

Hovedtemaer i fylk esplanens samfunnsdel er klima og miljø, verdiskaping og

kompetanse, levekår og folkehelse.

Fylkesplanens arealstrategi skal sikre at vi forvalter arealene i fylket i tråd med

mål ene i samfunnsdelen. Et hovedgrep er å fastsette de langsiktige fysiske

gren sene mellom by - og tettstedsområder og omlandet.

I plankartet til fylkesplanen ligger planområdet innenfor område avsatt til LNF .

Figur 2 Områdets status i fylkesplanen "Østfold mot 2050" (Østfold fylkeskommunes

karttjeneste)
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T emakart friluftsområde viser ingen kjente registrerte friluftsområder innenfor

eller i umiddelbar nærhet til planområdet.

Temakart jordressurser viser at det innenfor planområdet er en myr og

uproduktiv skog, samt noe skog med lav bonitet.

Temakart kultu rlandskap viser ingen kjente registrerte kulturlandskap innenfor

eller i nærheten av planområdet.

Temakart kulturmiljø viser ingen kjente registrerte kulturmiljø innenfor eller i

nærheten av planområdet.

Temakart naturvernområdet viser ingen kjente regi strerte naturvernområdet

inne nfor eller i nærheten av planområdet.

4. 1 . 2 Regional plan for næringsutvikling, forskning og
innovasjon i Østfold (2017 - 2021 )

Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon skal legge til rette

for en bærekraftig og frem tidsrettet næringsutvikling i Østfold. Gjennom å

utnytte regionens fortrinn, har planen målsetting om vekst i hele fylket på tvers

av bransjer og næringer.

4. 1 . 3 Regional transportplan for Østfold mot 2050

Samfunnsmål:

Et transportsystem som fremmer helse, milj ø og verdiskaping og bidrar t il en

bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold.

Resultatmål:

Et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som

møter befolkningens og næringslivets behov for lokale, re gionale, nasjonale og

interna sjonale transporter.

Det er utarbeidet et sett av tiltak for å nå målene fordelt på kortsiktig,

mellomlang og lang sikt. Planen er under revidering.

4. 1 . 4 Regional plan for folkehelse i Østfold (201 2 - 201 5)

Det legges vekt på en bærek raftig utvikling, med økt liv skvalitet for alle. Østfold

skal bli et enda mer attraktivt fylke å bo i, med gode sentra og bomiljø,

inkluderende møteplasser og helsefremmende arenaer. Hovedmålet for

folkehelsearbeidet i Østfold er at det skal bidra til at f orebyggende og

helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet.

Østfold skal bli et ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.
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4. 1 . 5 Regionalplan for fysisk aktivitet (201 1 - 201 4)

Planen omfatter friluftsliv og idrett, orga nisert og uorganisert. Gode t oppserielag

og gode idrettsarenaer er en attraktivitet i seg selv og bidrar til å styrke folks

stolthet og patriotisme. Noen punkter fra aktuell anleggspolitikk for Østfold

idrettskrets:

› Arealer for bygging og utvidelser av anl egg må sikres, særlig i tilknytning til

sentralidrettsanlegg, skoler og nærmiljøanlegg

› Det bør primært satses på flerbruksanlegg framfor gymsaler, med blant

annet mulighet for «små» idretter til å ha fast tilhørighet

› Mange idrettsanlegg av ulike typer bør med fordel ligge i tilkn ytning til

skoler og/ eller i nær tilknytning til skole.

4. 1 . 6 Kulturminneplan for Østfold (201 0 - 2022)

Formålet med Kulturminneplanen er at den skal være et styringsredskap for

vern og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer, og for videreutviklingen av

mus eene i fylket. Selve planen (del 1) skal gi et grunnlag for beslutninger og

valg innenfor kulturminnevernets arbeidsområde i årene fremover. Som et

tillegg til og utdyping av planen gis det beskrivelser, bakgrunn og forutsetninger

f or kulturminnevernet i Ø stfold (del 2 med vedlegg).

4. 1 . 7 Fylkesdelplan barn og unge (2009)

Hensikten med en egen Fylkesdelplan Barn og unge er først og fremst å:

› bevisstgjøre Østfoldsamfunnet om status og utfordringer for denne viktige
gruppen

› synliggjøre vikti ge deler av det arbeidet som allerede gjøres av
fylkeskommunen og andre

› initiere tiltak for å bedre oppvekstsvilkårene

Prioriterte tema er demokrati og medvirkning, fysisk planlegging, folkehelse
og videregående opplæring.

4. 1 . 8 Regional utviklingsplan for Moss eregionen

Utviklingsplan en er en fylkesdelplan for kommunene i Mosseregionen. Den

legger regionale rammer og føringer for arealutvikling. For næringsutvikling

anbefaler utviklingsplanen blant annet å videreutvikle og utnytte eksisterende

næringsklynger (st imulere nettverksbygging ), tilrettelegge for sentrumsnær

næringsetablering, samt tilrettelegge for logistikksenter og utvikling av Moss

havn. Det er avgjørende for regionens framtid at dette trafikknutepunktet

videreutvikles.
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4. 1 . 9 Kommuneplanens samfunnsdel ( 201 8 – 2030)

Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering . Planprogram foreligg er.

Høringsfristen ble satt til 16.03.2018. Hovedområder i ny samfunnsdel er:

› Levekår og folkehelse

› Verdiskapning og kompetanse

› Klima, miljø og energi

4. 1 . 1 0 Kommuneplanens arealdel ( 201 1 – 2022)
I kommuneplanens arealdel er planområdet i hovedsak satt av til idrettsanlegg .
Området rundt er satt av til Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift
(LNFR).

Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel (201 1). Kilde: Våler kommune.

Det er imidlertid noe avvik mellom formålsgrenser i kommuneplanen og

eiendomsgrensen 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 .
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Figur 4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kilde: Våler kommune.

Kommuneplanens arealdel er under rullering, og forventes vedtatt høsten 2019.

Planprog ram foreligger og planforslaget er lagt ut på høring og offentlig

ettersyn, med høringsfrist 22. august 2019.

Den nye arealplanen skal erstatte kommuneplanens arealdel fra 2011 som var

utarbeidet i samarbeid med Råde, Rygge og Moss.

I forslaget til nytt pl ankart har Fjell skytebane uendret arealformål.

4. 2 Gjelden d e regu leringsplaner

Det foreligger ingen reguleringsp laner innenfor eller i nærheten av planområdet.

4. 3 Tilgrensende planer

Det er ingen reguleringsplaner i umiddelbar nærhet til plan området.
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4. 4 Temapl aner
M ORSA – Vannområdeutvalget for Vansjø - Hobøl og Hølenvassdragene

mot kystområdene

Planområdet omfattes av forvaltningsfeltet til MORSA . M ORSA - samarbeidet har

hovedfokus på å bedre vannkvaliteten. I arbeidet med bedring av vannkvaliteten

er de nærliggen de landarealer være viktige for vannmiljøet.

4. 5 Statlige planretningslinjer, rammer og
føringer

Nasjo nale forventninger til regional og lokal planlegging (201 9 )

De nasjonale forventningene skal legges til grunn for regional og lokal

planlegging etter plan - o g bygningsloven. Regjeringen har bestemt at FNs 17

bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet

for å ta tak i vår tids stø rste utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig a t

bærekraftmålene blir en del av grunnlage t for samfunns - og arealplanleggingen.

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:

› Å skape et bærekraftig velferdssamfunn

› Å skape e t økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv

klimapolitikk og en forsvarlig re ssursforvaltning

› Å skape et sosialt bærekraftig samfunn

› Å skape et trygt samfunn for alle

Statlige planretningslinjer for klima - og energiplanlegging i kommun ene

(2009)

Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig

myndighets - og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Kommunene er både

politiske og kommersielle ak tører, tjenesteytere, myndighetsutøvere,

innkjøpere, eiendomsbesittere og har ansvar for planlegg ing og tilrettelegging

for gode levesteder for befolkningen. Kommunene kan derfor bidra betydelig til

å redusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen dri ft og gjennom å

stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp.

Formålet med disse statlige retningslinjene er å

› sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

› sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i

kommunene.

› sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i

arbeidet me d å redusere klimagassutslippene.
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i

planleggingen (1995)

Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstvilkår er å sikre et

oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og ps ykiske

skadevirkninger. Oppvekstmijløet skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle

kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap o m barn

og unges behov. Det skal også ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og

unge de tilbud o g muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en

meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.

Rikspolitiske retnings linjer for vernede vassdrag T - 1078 (1994)

De nasjonale mål for forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved
Stortingets behandling av verneplanene for vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr 10
(1980 - 81). For å oppnå målene, må det særlig legges vekt på å gi grunnlag for
å:

› unngå inngrep som reduserer verdien for landskaps - bilde, naturvern,

friluftsliv, vilt, fi sk, kulturminner og kulturmiljø,

› sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene,

› sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær

befolk ningskonsentrasjoner,

› sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes

nedbørfelt som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets

verneverdi,

› sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot

nedbygg ing der disse interessene var en del av grunnlaget for

vernevedtaket.
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5 Beskrivel se av pl an området,
eksis teren de forh ol d

For enkelte av temaene under er eksisterende situasjon hentet fra fagnotater

knyttet til konsekvensutredningen.

5. 1 Beliggenhet
Planområd et ligger i Våler kommune i Østfold . F ra Moss ankommer man

skytebanen via f ylkesvei 115, og det siste sty kket på f ylkesvei 288 , langs

Bjørnerødveien . Det er i dag to avkjørsler til skytebanen.

Figur 5 Oversiktskart. Kilde: Norgeskart.no

5. 2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i dagens situasjon hovedsakelig u bebygd og består av

skytebane og skogsareal. Skytebanen har to adkomster, begge fra Fv. 288,

samt gruset parkeringsplass sørvest i planområdet. Banen har to bygninger,

som består av et klubbhus, garderobe og et åpent overbygg som brukes til

standplasser.

T ilstø tende områder i vest, øst , nord og består av ubebygde landbruks - , natur -

og friluftsområder. Her er det i hovedsak skog, m en også noe dyrka mark.
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Nærmeste bebyggelse er gårdsbruket og eneboligen i Kilenveien , som ligger ca.

560 meter (i luftlinje) sørøst for planområdet. Det er ca. 2 kilometer til Turulia

hvor det nærmeste boligområdet ligger. Avstanden til Kirkebygda er ca. 4

kilometer.

Det ligger et hyttefelt ca . 1 . 5 km (i luftlinje) sørøst for planområdet, innerst i

Kilebukta.

Figur 6 Skråfoto av planområdet. Kilde: Rieber Prosjekt As.

5. 3 Landskap og sted e ts karakter
Planområdet med de nære omgivelser vises på kartutsnittet under. Her

framkommer også hovedstrukturen i nærområdet med skogen som det

dominerende landslapstrekk og me d innslag av jor d bruksarealer og vann

(Kil ebukta – Vansjø og Bjørnerødvann). Fv. 115 og kommunal, 288

høyspentledninger danner sammen med skytebane områdets tekniske inngrep. I

tilknytning til jordbruksarealene er det gårdsbebyggelse og noe spredt

bebyggel se innenfor nærområdet.

I konsekvensutred ningen for landskap framkommer også nærmere beskrivelse

av det eksisterende land s kap et .
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Figur 7 Oversik tskart i ortofoto. Kilde : Våler kommune.

5. 4 Kulturminner og kulturmiljø
Det finnes inge n kjente registrerte kulturminner eller kulturmiljøer i eller i

nærheten av planområdet. Nærmeste kulturminne er e t arkeologisk kulturminne

(haug) (id: 39199 - 1 ) ved Fjeld , sørøst for planområdet.

5. 5 Forurensing – i grunn og vann

Grunnforurensing

Det er utført en omfattende kar t l egging av grunnforurensning på området.

Resultatet er beskrevet i en tiltaksplan (COWI AS, februar 2018) samt en

supplerende kartlegging i eget notat (COWI AS, 17.09.2018). Rapporten har

vurdert akseptverdier som skal oppfyllet kravet t il risiko og eventue ll sanering

av området.

Siden området fortsatt skal benyttes som skytebane er det, i tråd med praksis

fra andre prosjekter, forutsatt at kun masser som overskrider tilstandsklasse 5,

(Ref. TA - 2553, Miljødirektoratet 2009) og som er prak tisk og økonomisk

fo rsvarlig å fjerne, skal saneres. Dette er masser som kan karakteriseres som

farlig avfall og som må leveres til godkjent mottak for denne type masser.

Masser i tiltaksklasse 1 - 5 kan ligge eller benyttes på området i forbindelse med

etab lering av den nye sk ytebanen som skal etableres innenfor tiltaksområdet.

I praksis innebærer dette at sanering skal begrenses til masser som overskrider

2500 mg Pb/kg TS.

Fi gur 8 viser prøvepunkter. Fargene illustrerer tilstandsklasser for forurensning

s om samsvarer med far gekoden i TA - 2553. Svarte punkter viser prøver der det

er aktuelt med sanering, altså hvor og hvor det ble påvist forurensinger som

overskred 2500 mg Pb/kg. Dette gjelder et begrenset areal på baneløpet til 100 -
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m - banen i myra, og areale r bak kulefangene. A realene bak kulefang er dominert

av fjell i dagen og begrensede løsmasser. Disse massene kan fjernes eller de

kan isoleres i utvidelsen av kulefangene.

Figur 8 Resultat av kartlegging av forurensninger i tiltak sområdet.

Vannforurensing

Tabell 1 viser resultatet av prøver tatt av stillestående vann i baneløpet og i

myrområdet utenfor baneløpet i syd.

Tabell 1 Vannkvalitet baneløp og myr.

Sted
Pb,
µg/l

Cu,
µg/l

Zn,
µg/l

Myrvann i banelø p, syd 0,94 2,0 30

Myrvann i myr umiddelbart utenfor baneløp i
syd

3,3 3,9 52

Basert på vurdering av omgivelsenes sårbarhet og spredningssituasjonen, anses

ikke forurensninger i denne størrelsesorden å representere en miljøfare.

Siden det er ikke regist rert bekker eller annet overflatevann som kan utgjøre en

spredningsrisiko er det i tiltaksplanen ikke vurdert som relevant å utarbeide

akseptverdier for spredning eller gjennomføre spesielle spredningsvurderinger.

Figu r 9 vise r antatte spredningsveier for diffus avrenning.
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Figur 9 Kart som viser antatte spredningsveier for diffus spredning.

5. 6 Naturverdier
BioFokus har på oppdrag fra Rieber Prosjekt AS og COWI AS, gjennomført

k artlegging av naturmangfold ved Fjell skytebane i Våler kommune

(Bjørnerødveien 544, Gnr 58 / Bnr 2).
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Generell områdebeskrivelse

Skytebanen ligger i Våler kommune nord for Rosefjorden i et skogs - og

myrområde. Planområdet inneholder myrflekker, to små d ammer og jordvoller

av tilførte masser. Omtrent all skog en innenfor planområdet var avvirket ved

befaringen våren 2019. Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone (BN) og

i svak oseanisk vegetasjonsseksjon (O1). Ifølge NGU består berggrunnen av

fattige gneiser som er delvis overdekket av en tynt humus - / torv dekke (NGU

2019a; NGU 2019b).

Tidligere undersøkelser

Dammen som ligger nordøst for skytebanen, har i 1993 blitt kartlagt som lokalt

viktig (C - verdi) i Våler kommunes biomangfoldsrapport av 1993 . Det ble da

observert både salamander (art ukjent) og orrfug l. Rett sør for selve dammen

ble arten nattsmelle (Silene noctiflora) registrert av Jan Ingar I. Båtvik og Reidar

Elven i 2003. Nattsmelle er oppført som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for

arter 2015 (Henriksen og Hilmo 2015). I tillegg foreligger fle re registreringer av

vanlige karplantearter samt en god del fremmede arter innenfor planområdet

(Artsdatabanken 2019).

Registrerte naturverdier

Ved befaringene høsten 2017 og våren 2019 ble det ikke registrert noe nye

naturtypelokaliteter, men den tidli gere kartlagte naturtypelokaliteten Fjell

skytebanen (BN00052321), som ligger nordøst i planområdet, ble undersøkt. I

tillegg ble det avdekket et g anske intakt våtmarkssystem med

myr og sumpskog som strekker seg gjennom sentrale deler av planområdet.

Våtm arkssystemet oppfyller ikke kravene som naturtypelokalitet, men ble

avgrenset med en egen hensynssone (hensynssone 1) (figur 10 ). Det er også

oppre ttet en hensynssone (hensynssone 2) rundt en mindre dam som ligger

sørvest for den eksisterende damlokalitete n (BN00052321). Det finnes et rikt

mangfold av vanlige karplanter i områder med ruderatmark (forstyrret mark),

men det er samtidig relativt store f orekomster av flere fremmede arter.
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Figur 10 Oversikt over kartlagt naturtype (BN0 0052321, gul strek) og anbefalte

hensynssoner (blå strek) innenfor planområdet.

Dam – Fjell skytebanen (BN00052321)

I nordøst ligger en liten, i ntakt og meget næringsfattig dam avgrenset som

naturtypen skogsdam. I selve dammen ble det registrert tusenbl ad

(Myriophyllum alterniflorum), en vanlig art i kalkfattig vann.

Kantvegetasjonen er smal og for det meste dominert av torvmoser og starrarter.

Den tilgrensende skogen er har i stor grad blitt hugget ned og tilbake står noen

få unge trær. Det gjenståend e tresjiktet er sammensatt av furu, bjørk og noe

gran. Etter NiN - systemet vil skogen kategoriseres som bærlyngskog. Ved

befaringa ble det ikke regi strert salamander i dammen, men potensialet til

forekomsten av små - eller storsalamander er middels - god. Det finnes i tillegg en

annen dam og flere mindre pytter i nærheten, noe som er positivt for

salamander.
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Figur 11 Dammen no rdøst for skytebanen (15.09.2017). Kilde: Biofokus.

Myr og sumpskogsområde (hensynsområde 1)

Våtmarksområde t sentralt i planområdet består av en intermediær sumpskog

(nå flatehugget) i nord med ganske skarp overgang til en åpen fattig tuemyr i

sør. Våtma rksområdet virker å være lite relativt lite påvirket av drenering og

grunnvannstanden var relativt høy ved be faringstidspunktet. Sumpskogen var

avvirket ved befaringstidspunkt og kun et fåtall trær stod igjen. Mye tyder på at

sumpskogen før hogsten kunne h a oppfylt kravene til naturtypelokalitet, men

dette er krevende å vurdere i etterkant av hogsten. Før flateho gsten bestod

tresjiktet i hovedsak av gran og bjørk ispedd noe selje. Det var vanskelig å få en

god oversikt over artsinventaret i feltsjiktet grun net store mengder hogstavfall

på bakken. Forekomster av flaskestarr (Carex rostrata), sennegras (Carex

vesica ria), stjernestarr (Carex echinata) og brei dunkjelve (Typha latifolia) tyder

på av sumpskogen er av en ganske fattig til svakt intermediær type.

S ør for sumpskogen finnes en åpen fattig tuemyr. Myra har et feltsjikt av lite

kravfulle arter som torvmyrull (Eriophorum vaginatum), tranebær (Oxycoccus

palustris), røsslyng (Calluna vulgaris) og molte (Rubus chamaemorus).

Bunnsjiktet preges av lite kravfu lle torvmoser. I busksjiktet forekommer pors

samt småvokst furu og bjørk. Langs kantene av myra finnes litt m er kravfulle

arter som flaskestarr og bredt dunkjevle. Myra framstår som ugrøftet, men

vannhusholdningen kan være noe påvirket av veien som deler v åtmarka i sør.

Mye tyder på at myrområdet naturlig har hatt et glissent tresjikt av furu, men at

den høye veg etasjonen holdes nede etter at skytebanen ble anlagt.
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Liten dam (hensynsområde 2)

I nærheten av den eksisterende damlokaliteten (tidligere omtal t) ligger en

mindre intakt dam som vurderes som et mulig habitat for amfibier i området

(fig ur 12 ). Dammen er fisketom og utgjør sannsynligvis en viktig del av det

samlede ferskvannsøkosystemet i nærområdet.

Figur 12 Den lille dam men sett fra adkomstveien til skytemåler (03.05.2019). Kilde:

Biofokus.

Ruderatmark og øvrig natur

På siden e av skytefeltet og ved skytemålene har det blitt lagt på masser.

Jordvollene er dominert av sand og grusmasser med noen skjellrester som

skaper litt kalkholdige ruderatmarker. Artssammensetning er en blanding av

norske og fremmede arter knyttet til grunnl endt mark og ruderatmark.

Skogen som omkranser skytebanen består for det meste av skrinn bærlyngskog

med tresjikt dominert av furu samt no e bjørk og gran. Det meste av skogen

innenfor planområdet ble avvirket i 2018 og vurderes per i dag som mindre

viktig for biologisk mangfold.

Rødlistearter og fremmede arter

Ved befaringen ble det ikke påvist noen rødlistede arter, og potensialet for

kra vfulle arter av karplanter, sopp, lav og mose, regnes for å være relativt lav.

Den rike forekomsten av urter og småvan n gir et visst potensial for

artsforekomster av kravfulle insekter. Salamander er tidligere registrert i

damlokaliteten og finnes sannsynl igvis fortsatt i området. Det er usikkert hvilken

av de to artene som ble registrert i 1993. Småsalamander (Lissotrito n vulgaris)

er ikke lengre rødlistet, mens storsalamander (Triturus cristatus) er vurdert som

nær truet (NT) på rødlista. Nattsmelle (EN) er en art som er typisk for forstyrret
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mark. Den ble ikke funnet ved befaringene og er dermed ikke registrert siden

2 003. Dette kan være en tilfeldig forekomst som har blitt borte.

I store deler av planområdet forekommer hagelupin (Lupinus polyphyllus) (SE),

kanadagullris (Solidago canadensis) (SE), klistersvineblom (Senecio viscosus)

(HI) og rødhyll (Sambucus racemosa ) (HI). I tillegg finnes det flere fremmede

arter som er kategorisert som LO – lav risiko og som dermed ikke er på

Fremmedartslista. Ved m ulig utforming av nye jordvoller i området ville disse

artene etablere seg enda bedre og utbredelsespotensialet for an dre fremmede

arter vurderes som høyt.

5. 7 Rekreasjon sverdi / - bru k og barn og unges
interesser

Arealene rundt Vansjø og Hobølelva er viktig regi onalt friluftsområde. Dette

gjelder særlig de vassdragsnære områdene, men også skogsarealene rundt er

av vannarealene vil inngå i et sammenhengende turvegsystem. Planområdet vil

derfor være viktig selv om arealene rundt skytebanen er mye brukt.

Kartutsnitt et i figur 13 viser sammenhengen mellom skogsarealer,

kulturlandskap og Vansjø. Her fremkommer det også at det er beby ggelse syd

for anlegget. Dette er bebyggelse knyttet til gårder, eneboliger og hytter.

Skytebanens nærområder er særlig viktig for bebyggelsen mellom f v. 115 og

Vansjø. Eksisterende kjøreveger, skogsveger og stier framkommer på kartet

under, og disse vil d anne utgangspunkt for bruken av området.

Barn og unges interesser er knyttet til nærmiljøet som leke - og oppholdsareal.

Bjørnerødveien må benyttes som sykkelforbindelse til fritidsaktiviteter i

kommunen for de største barna og ungdom. Denne vegen er også atkomst til

kollektivtilbudet langs fv. 115.
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Figur 13 Oversiktskart, som også viser stisystemer i området (brun e stiplete lin jer). Kilde:

Norgeskart.no

5. 8 Lan dbru k og an n en n ærin g
Planområdet har ikke dyrkbar jord. Miljøstatus sin k artklient viser at

jordbruksarealet har "andre endringer" (lilla farge) fra 2011.

Nærområdet består av skogsarealer.
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Figur 14 Oversiktskart som viser jordbrukskvaliteter. Rød sirkel viser planområdet. Kilde:

Miljøstatus.no (29.05. 2019).

Det finnes ingen annen næring i tilknytning til, eller i nærheten av planområdet.

5. 9 Trafikkforh old

Trafikk på vegnettet

I figur 14 er ÅDT på de nærmeste fylkesveiene til planområdet vist. ÅDT er et

gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde, og er b eregnet ved å summere antall

kjøretøy som har passert en vegstrekning i begge retninger i løpet av året,

dividert på årets dager. Det er omkring 200 ÅDT på fv. 288 ved planområdet og

4100 ÅDT i fv. 115.
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Figur 15 Oversikt over ÅDT på de nærmeste fylkesveiene til planområdet. Kilde: SEWCO

AS.

Trafikkulykker siste 5 år (mars 2014 - mars 2019)

Det har blitt sett på rapporterte trafikkulykker de siste 5 år. Data om ulykkene

er hentet fra vegkart.no . Disse er vist i figur 15 . Området som er undersøkt er

avgrenset til de to nærmeste kryssene langs fv. 115. Det er vært to

politiregistrerte ulykker i analyseområdet, hvora v begge medførte lettere skade.

De politirapporterte personskadeulykkene kan kort oppsummeres lik: 1) Ulykken

hendte i 201 6 og førte til lettere skade. Påkjøring bakfra av et MC - kjøretøy. 2)

Ulykken hendte i 2019 og førte til lettere skade. En bil kjørte u tfor vegen på

vinterføre. Ut ifra fig ur 15 ser en at ingen ulykker har hendt i forbindelse med

krysset for avkjøring til p lanområdet eller i fv. 288 ved planområdet.
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Figur 16 Ulykker som er innrapportert de siste 5 årene. Kilde: S WECO AS.

5. 1 0 Sosial in frastruktur
Planområdet ligger avsides fra skoler og barnehager. Våk barneskole og Våk

barnehage ved T eksnes ligger med en avstand fra planområdet på ca. 5 km. V åk

barnehage ligger med en avstand på ca. 4 km, og Kirkebygda barneskole og

barnehage med en avstand på ca. 5.2 km.

Planområdet ligger også med god avstand til nærmeste butikk, på Sperrebotn,

samt kirke - og kirkegårder og kommuneadministrasjonen, alle i Kirkebygda.

Sør for planområdet finnes det lite sosial infrastruktur.

Skytter huset er for øvrig et sosialt samlingspunkt i seg selv.

5. 1 1 Un iversell tilgjengelighet
Planområdet er i eksisterende situasj o n tilrettelagt for universell tilgjengelighet.

B anen er tilgjengelig for bevegelseshemmede og skytter klubben har

spesialtilpassede aktiviteter for ungdom med adferdsutfordringer .

5. 1 2 Teknisk infrastru ktur
I tilknytning til klubbhus er tilkoblet det kommunale vann - nettet, har strøm og

Biovac - løsning hva gjel der avfall , med årlig tømming.
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5. 1 3 Grunnforhold
NGUs løsmassekart viser at det innenfor planområdet hovedsakelig befinner seg

et tynt hummus/torvdekke (beige farge) bestående av torv og myr. I østre del

av områ det (rosa farge) er det bart fjell i dagen, med s tedvis tynt dekke.

Figur 17 Oversiktskart som viser grunnforholdene. Rød sirkel viser lokalisering av

planområdet. Kilde: NGU.no (29.05.2019).

5. 1 4 Støyforhold
Det er ikke utført nye b eregninger for dagens situasjon. Det forventes at

støyutbredelsen uten støyvoller vil være tilsvarende som vist i støyrapport fra

Rieber prosjekt AS, datert 20.09.2016 (Rieber Prosjekt AS, 20.09.2016) . Figur

18 8 viser u tsnitt fra støysonekart med konturer for gul og rød sone iht. T - 1442.

Det bemerkes at støysonene er angitt etter kriteriene i T - 1442/2012 (Klima - og

miljødepartementet, 2012) med LAImax som parameter. For LAFma x vil støysonene

og omfanget av berørte bygninger bli noe mindre enn framstilt i figuren. Kartet

viser at noe bebyggelse med støyfølsomt bruksformål sør og sør - øst for banen

blir berørt av støynivå over anbefalt grenseverdi i T1442. De fleste av de berørte

bygningene er fritidsboliger.
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Figur 18 : Støysoner for situasjon uten støyvoller, utklipp hentet fra Rieber Prosjekt AS

(Rieber Prosjekt AS, 20.09.2016) .
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6 Beskrivel se av pl an forsl aget

6. 1 Plan lagt arealbr uk
Reguleringsplanen er utformet som en detaljeringsplan, jf. Plan - og
bygningsloven (PBL) § 12 - 3.

Reguleringsgrensen vil følge eiendomsgrensene, og vil i tillegg krysse avkjørsel
fra fylkesveien som ligger på naboens eiendom.

Planformålet, jf. PBL § 12 - 5, er i hovedsak skytebane .

Aktuelle hensynssoner, jf. PBL § 12 - 6, er fare sone skytebane , og frisiktsone ved
avkjørsel fra fv. 288.

6. 2 Planalternativer

6. 3 0 - alternativet
“0 - alternativet” er et uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et

planlagt tiltak ikke blir gjennomført. 0 - alternativet er et

sammenligningsgrunnlag for vurderingen av konsekvenser. Det betyr at

referansesituasjonen per definisjon har ingen konsekvenser.

I dette planarbeidet vil 0 - alternativet være dagens situasjon, med en forven tet

utvikling i tråd med gjeld ende arealplan i området.

Figur 1 9 : Dagens skytebaner ved anlegget. Kilde: COWI A s , 2019.
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Figur 20 : Eksisterende standplass. Kilde: COWI As, 2019.

6. 4 1 – alternativet (utredn i ngsalternativet)

Når anlegget bygges om, er planen å bygge nye skytebaner med 100 m og 200m
skyteavstand. Banene får omtrent samme plassering som i dag, men de nye
støydempede standplassene vil bli trukket noe mot øst og vil bli lagt om lag 2m
lave re i ter renget. I tillegg skal det etableres voller rundt banene , slik det er vist
i illustrasjonen under. Det er også aktuelt å bygge en mindre skytebane for
pistol i tillegg til riflebanene . D enne vil også bli sterkt støydempet. Vollene vil
etableres ved deponer ing av rene masser med et volum på i overkant av 300
000 m³. Tiltaket er ikke tidligere konsekvensutredet i overordnet plan.

Figuren e ( 2 1 og 2 2 ) nedenfor viser skisser av planlagt utforming.
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Figur 21 Landskapsplan, tegnet av InS itu 1.2.18, bearbeidet av COWI AS 10.04.19.

Figur 22 Foreløpige snitt - tegninger, utarbeidet av InSitu 29.1.18
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Høyde på voller er angitt som høyde over gulvet på eksisterende standplass.

Standplassene planlegges senket med om lag 2 m eter i forhold til i dag, og i

tillegg stiger terrenget noe mot øst. 18 m eter vollhøyde vil således i realiteten

være om lag 14 m eter over eksisterende terreng.

6. 4. 1 Fyllmasser for etablering av voller
Terrengoppfyllingen vil primært benytte generelle gr avemasser med
overskuddsmasser fra områdets anlegg - og byggeprosjekter. I bystrøk vil dette
være en sammensatt blanding av mineralske masser. Det øverste laget med
jord vil bli etablert av ren stedlig og tilkjørt jord. Eksisterende kulefang som
inneholder tungmetallforurensninger vil etter planen bli gjenbrukt i nye kulefang
på en slik måte at utlekking forhindres.

6. 4. 2 Plankart
Nedenfor vises plankartet i forminsket format. For riktig målestokk, se

plankartet i eget dokument (R01).

Figur 23 Utkast til plankart. COWI, 03.09 .2019.
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Figur 24 Tegnforklaring til plankartet, COWI AS 03.05.2019.

6.4.3 Regulerings formål

Planen regule rer området til følgende formål:

Reguleringsformål Areal

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg 49,0 daa

1470 – Skytebane (BSK) 49,0 daa

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 0,6 daa

2010 – Veg (SV) 0,2 daa

2019 – Annen veggrunn – grøntareal (SVG1 - SVG4) 0,4 daa

Nr. 3 Grønnstruktur 19,8 daa
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3060 – Vegetasjonsskjerm (GV) 19,8 daa

§ 12 - 6 Faresoner 3 8 , 8 daa

360 – Faresone skytebane (H360) 38,2 daa

360 – Fareson e høyspent (H3 7 0) 0,001 daa

§ 12 - 6 Hensynssoner 0,6 daa

560 – Bevaring av naturmiljø (H560_1 – H560_4) 0, 6 daa

SUM planområde 69,3 daa

6. 5 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

6.5.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene
beskrives.

Skytebane ( BS K )

Formålet inneholder selve skytebanen, klubbhus med uteareal og parkering.

Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm ( GV1 - GV2 )

Formålet inneholder skjermvoller og en buffersone til sideområdene. Det

forutsettes at skjermvollene skal revegeteres.

Veg (SV)

Formåle t inneholder nødvendig og eksisterende vegareal til skytebanen fra Fv.

288.

Annen veggrunn - grøntareal (SVG1 - SVG4)

Formålet omfatter nødvendig sideareal (grøfter mm) til adko mstvegene.

Faresone skytebane (H360)

Faresonen omfatter arealene mellom de nye st andplassene og til topp støyvoll.

Faresone høyspent (H370)

Faresonen omfatter et lite areal sør øst i plankartet. Faresonen skal sikre at det

ikke bygges i en buffer på 6 meter til hver side av strømførende ledning som

ligger på grensa til planområdet.
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Bev aring av naturmiljø (H560_1 – H560_4)

Hensynssoner er knyttet til eksisterende dammer. H560_1 forutsettes erstattes

med ny dam innenfor planområdet.

6. 6 Bebyggelsens plassering og utforming
Det tas utgangspunkt i eksisterende bygning er på stedet, med mulighet for

utvidelse. Planforslaget tilrettelegger for etablering av nye standplasser, i tillegg

til eksisterende klubbhus.

Byggehøyder og utnyttelsesgrad fremkommer av planbestemmelsene.

6. 7 Parkering
Planforslaget viderefører eksisterende parkering. Parkering og nø dvendig

gangadkomst til klubbhus/standplassene skal legges utenfor faresonen. Ved

ordinær trening er det anslagsvis 30 - 50 personbiler som benytter seg av

parkeri ngsplas s en, ved stevner er det ca. 100 - 150 biler. Til nå har

skytterklubben kun benyttet eget område til parkering inklusiv når det

arrangeres stevner . Parkeringsplassen er godt tilrettelagt for HC - parkeringer,

hvilket også blir satt som et krav i planbest emmelsene.

6. 8 Tilkn ytn ing til infrastruktur
Planforslaget forutsetter at eksisterende infrastrukt ur benyttes (vann - og avløp,

strøm). Det forventes at ordinær søppelhåndtering videreføres.

6. 9 Trafikkløsn ing
Planforslaget vil være som beskrevet som for eksisteren de trafikkforhold, jf.5.8

Varelevering og adkomst for gående og syklende vil benytte eksistere nde

kjøreveg. Dette anses tilstrekkelig i forhold til trafikkmengder.

6. 1 0 Un iversell utforming
Det legges opp til universell utforming til klubbhuset og standplassene, jf

planbestemmelsene. Planforslaget viderefører eksisterende arbeid med å

inkludere bevegels eshemmede og ungdom, jf. pkt. 5.11

6. 1 1 Uteopph oldsareal
Uteoppholdsarealer for skytebanen vil være de arealene innenfor formålet

"skytebane" som ikke i nngår i faresonen. Disse arealene forutsettes å være

rydd ige , uten sikkerhetsrisiko og egnet som oppholdsar eal for skytterlaget og

tilskuere.
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6. 1 2 Ku ltu rm in n er
Det finnes ingen kjente registrerte kulturminner som vil bli berørt som følge av

tiltaket.

6. 1 3 Avbøten de tiltak
› Reetablering av den verdifulle dammen nordøst i planområdet. Dette gjøres

slik at det eksisterende habitat i dammen i dag ikke skal gå tapt.

› Revegetering av støyvollene foreslås som et avbøtende tiltak som skal gjøre

at skytebanen i en fremtidig s ituasjon ikke blir like synlig i

landskapsrommet som i dag.
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7 Kon sekven sutredn in g av aktuel l e tem a

7. 1 Metode f or konsekvensutredn ingen
§ 17 i forskrift om konsekvensutredninger sier blant annet følgende om

innholdet i en konsekvensutredning:

« Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller

tiltaket, og være relevant for de beslutn inger som skal tas. Konsekvensutredningen

skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler

informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. Utredninger og

feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utfør es av personer med relevant

faglig kompetanse » .

Utredningen av hvert tema skal bygges opp av tre hovedtrinn:

› Be skrivelse og vurdering av dagens situasjon.

› Beskrivelse, beregninger eller vurdering av tiltakets påvirkning og

konsekvenser i forhold til refera nsealternativet.

› Dersom det avdekkes omfattende negative konsekvenser av tiltaket, skal

avbøtende tiltak for h vert fagtema beskrives. Behovet for nærmere

undersøkelser skal også vurderes.

For hvert tema skal det gis nærmere beskrivelse av grunnlag og fagl ig

anerkjente metodevalg.

7. 2 Utredn ingsalternativer
Da eiendommen setter klare begrensninger for utforming av anlegget, og det
ikke er snakk om alternative lokaliseringer, så legges det opp til at det kun
utredes ett alternativ i tillegg til alternativ 0 (da gens situasjon).

7. 3 Gjennomgan g av de enkelte KU - temaene
Rapportene som er gjengitt under forelig ger som egne vedlegg, i disse

fremkommer en mer detaljert beskrivelse av de konsekvensene av

planforslaget. Det som fremkommer under er et sammendrag.

7. 3. 1 Forurensin g – grunn og vann

Grunnforurensning
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Fremtidig situasjon

Det er forutsatt at utbyggingen ikke v il medføre inngrep som forstyrrer massene

i de eksisterende kulefang. Disse vil "innkaples" i de nye kulefangene som vil

bygges opp av rene masser. Kulefang på d agens 300 m ligger på fjell. Denne vil

dekkes med "matter/duk" slik at det ikke blir avrenning fra denne da overfylling

er utført. Det vil således ikke være inngrep i forurensede masser i de

eksisterende kulefangene som innebærer en spredning av massene. R isiko

knyttet til spredning av forurensninger knyttet til oppbygging av kulefangene vil

derfor være akseptabel.

Det er forutsatt at de nye vollene skal bygges opp med rene masser. Topplaget

på vollene skal dekkes med jord og beplantes med gress/lav vegetas jon.

Vannforurensning

Det finnes ingen sårbare resipienter i området, eller tilsvarende resipie nter

nedstrøms som kan påvirkes av en uakseptabel spredning av forurensninger fra

området.

Områdene som omfattes av arealene mellom standplass og avstand til

ski vevoller 100 m eter , samt tilgrensende arealer i nord og syd kan

karakteriseres som flate myr - o g sumpområder. Det er ikke påvist vannførende

bekker eller åpne spredningsveier for avrenning fra området. Avrenning og

spredning fra området kan derfor anses so m diffus, og selv sterk nedbør vil ikke

innebære en tydelig påvirkning på omgivelsen.

Fremtidig situasjon

Det er forutsatt at oppbygging av nye voller skal skje med rene masser.

De nye støyvollene vil delvis ligge på arealer med fjell i dagen. Det som er a v

forurensninger i disse områdene vil dekkes av vollen og forhindre det som i dag

måtte være av begrenset spredning.

Deler av vollene vil også etableres på arealer på nord - og sørsiden av

myrområdet, hovedsakelig berøres arealer som er lite eller ikke foru renset. Vi

kan derfor ikke se at støyvollene vil ha en hydrologisk påvirkning som innebærer

en endret avrenningsfare.

For å forhindre tilgroing på baneløpet som omfattes av myrarealet, samt gjøre

arealet tilgjengelig for å ferdes på området, er det ønskeli g å bygge opp et lag

med tett masse på dette. I denne sammenheng antas det å måtte skje en

dren ering av vannet i myra. Det er ennå ikke vurdert i detalj hvordan dette skal

gjøres. Vi antar at løsningen vil være avhengig av drensvannets

forurensningsgrad. D enne problemstillingen vil bli vurdert nærmere i forbindelse

med planlegging av endelig løsning .



PLANBESKRIVELSE - DE TALJREGULERING FJELL SKYTEBANE 45

7. 3. 2 Forurensing – støy

Det er gjort beregni ng er og vurderinger av støy fra aktivitet på de tre banene

ved Fjell skytebane etter etablering av planlagte støyvoller rundt anlegget.

Beregningene er utført med beregningsverktøyet NoMeS, versjon 4.5 basert på

digitalt kartgrunnlag og 3D - geometri for støyvollene.

Beregningsresultatene viser at tiltaket gir reduksjon av støybelastning mot

omgivelsene sammenlignet med 0 - al ternativet. Etter at støyvollene blir etablert,

vil støy fra skyting ikke lenger berøre nærli ggende støyfølsom bebyggelse over

anbefalte grenseverdier i T - 1442/2016. Konsekvensen for driftsfasen er vurdert

til å være liten positiv.

Det er gjort overordnet vurdering av støy i anleggsfasen basert på tall fra

foreliggende trafikkanalyse. I forbindels e med massetransport inn til anlegget,

vil økt trafikk på vegene i området gi noe økt støybelastning for et lite antall

bygninger med støyfølsomt bruksformål langs fv. 288 og fv. 115. Konsekvensen

er vurdert til å være liten negativ.

Konsekvenser av tiltaket

Driftsfasen

Etablering av de planlagte støyvolle ne rundt skytebanene vil gi betydelig

reduksjon av støybelastning mot omgivelsene. Utbredelse av gul og rød

støy sone reduseres slik at ingen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål lig ger

innenfor sonene . Figur 25 2 4 viser utdrag fra støykart X001 i vedlegg med

beregnede støysoner etter tiltaket.

Konsekvens: liten positiv
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Figur 25 : Utdrag fra støykart X001 i vedlegg . Hyttefeltet ved Kilebukta sees neders i høyre

hjørne. Kilde: COWI AS.

Anleggsfasen

I forbindelse med etablering av vollene er det store mengder masser som må

bringes inn i området. Dette vil generere ek stra trafi kkbelastning av tyngre

kjøretøy på eksisterende veger. Det er utført en trafikkanalyse (SWECO,

21.12.2019 rev. 08.05.2019) som angir forventet trafikkbelastning i området i

anleggsperioden. Analysen anslår inntil 200 turer med lastebil per døgn. Figur

26 24 viser kart med estimert trafikkbelastning angitt av trafikkanalysen.



PLANBESKRIVELSE - DE TALJREGULERING FJELL SKYTEBANE 47

Figur 26 : Estimert trafikkbelastning (ÅDT) i anleggsperioden. Hentet fra SWECOs

trafikkanalyse (SWECO, 21.12.2019 rev. 08.05.2019) .

Fv. 115 Vålerveien er oppgitt til å ha ÅDT på 4100 kjøretøy per døgn. En økning

på 200 kjøretøy vil i utgangspunktet gi en ubetydelig endring av støynivå, men

siden tungtrafikkandelen øker med 5 prosentpoeng, gir det til sammen inntil 1

dB høyere støynivå. Dette anses likevel som en begrenset og i utgangspunktet

lite merkbar endring av den totale støybelastningen.

For fv. 288 Bjørnerødveien inn mot skytebanen er det anslått inntil en dobli n g av

trafikkbelastningen og økning av tungtrafikkandel til ca. 50 %. Lydmessig

tilsvarer dette 4 – 6 dB økt nivå sammenlignet med dagens situasjon og en

tydelig merkbar endring. Det er imidlertid få bygninger med støyfølsomt

bruksformål tett inntil denne ve g en og antall berørte personer vil være

begrenset.

Konsekvens: liten negativ .

7. 3. 3 Landskap og grønnstruktur
Landskapsutredningen bygger på en vurdering av planområdes verdi og

sårbarhet. Dette sammen med tiltakets omfang og påvirkning av landskapet vil

gi i ko n sekvensen for landskapsopplevelsen og området inngår i stedets

grøntstruktur.

Siden planområdet er en eksisterende skytebane som forutsettes videreført

uansett godkjenning av planen, vil de landskapsmessige vurderinger være

knyttet til etablering av de st o re skjermvollene. Disse vollene avgrenser

planområdet i nord, øst og syd, mens standplassen og atkomstsonen ligger i

vest.

Planområdet ligger i grenseland mellom de to regionale landskapssonene 3.4

Rasjøene i Østfold og 3.5 Flatbygdene i Follo og indre Øs t fold plassert mye nære
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planområdet. Området inngår ikke i noe verneområde eller landskapstype med

regional verdi. Stedes nærhet til Vannsjø og området karakter av skog - og

jordbruksområde og med får store tekniske inngrep, gjør at

landskapskvalitetene er v iktig å ivareta. Området er likevel et typisk landskap

som klassifiseres som middels verdifullt.

Figur 27 viser landskapets hovedstruktur . Kilde: COWI As, 2019.

Skytebanen er en eksisterende virksomhet som endres gjennom etabler ingen av

markerte høye voller. Vollene vil i en tidlig fase bli godt synlig fra nærområdet

rundt tiltaket dersom den eksisterende skogen rundt anlegget hugges. Dette vil

likevel knyttes til en avgrenset periode før ny vegetasjon er etablert på vollen.

Ved en vurdering av fjernvirkning viser kart og utvalgte snitt områdets

potensiale for innsyn. Åsrygger vest og øst for tiltaket har terrengnivåer høyere

eller om lag like høyt som vollene. De tte medfører at fjernvirkning av tiltaket er

svært begrenset, selv om hele skogen blir flatehugget. I dette området er

innsynspotensalet knyttet til innsyn fra høydedragene med skrinn vegetasjon og

ned mot vollene.

Fjernvirkningen fra det åpne kulturlandsk ap syd er begrenset av markert

terrengformer som skjermer anlegget for innsyn selv om området i perioder kun

har lav skog. Det finnes likevel en smal sektor langs Bjørnerudveien der

terrenget er litt lavere, og hvor det er et potensial for innsyn dersom he le

området flatehugges.

Fjernvirkningen fra nord er knyttet til det åpne kulturlandskapet ved fv. 115. Fra

denne retningen er terrenget lavere eller likt skytebanen, og det medfører at det
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foreligger et potensial for innsyn hvis størstedelen av dette arealet flatehugges.

Skogsbelte mellom åpen jordbruksarealet og inn til vollene rundt skytebanen har

en bredde på minimum 500 m. Dette gjør at sannsynligheten for at det

foreligger noe skjermende vegetasjon er svært stor.

Figur 28 Bildet til venstre viser innsynet til anlegget fra nord (fv. 115) mot syd, mens

bildet viser innsynet fra syd inn mot anlegget i nord. Kilde: Google Maps.

På samme måte som for nærvirkningen vil fjernvirkningens mulighet til å endre

landskapsopplevelsen være knyttet til etableringsperioden. Etter at

skogsvegetasjonen er eta blert på vollenes ytterside opphører tiltakets mulighet

til å påvirke fjernvirkningen. Ovennevnte medfører at det er naturlig å

klassifisere tiltaket totalt sett til å være lite negati vt konsekvens mål opp mot 0 -

alternativet som er skytebane uten voller. M enneske oppfatter omgivelsene i

sine som en helhet. Derfor vil totalopplevelsen være knyttet til en helhet av

landskapsopplevelse, støy, sikkerhet med mer.

7. 3. 4 Naturens mangfold

Konsekvens er av utbygging og forslag til avbøtende tiltak

Oppgraderingen av skyte banen vil medføre relativt store inngrep innenfor pla

Oppgraderingen av skytebanen vil medføre relativt store inngrep innenfor

planområdet i forbindelse med opparbeiding av høye jordvo ller. Inngrepene vil

ha særlig negativ effekt på naturen som finnes inne nfor planområdet, men kan

også ha en indirekte påvirkning på tilgrensende arealer, særlig små

ferskvannsystemer. Tiltaket vil også berøre en god del areal som bare har en

begrenset ver di for biologisk mangfold.

Feltundersøkelse som er gjort i 2017 og 2019 vurderes å ha gitt et tilstrekkelig

kunnskapsgrunnlag i henhold til Naturmangfoldloven §8 (Naturmangfoldloven

2009). Det er imidlertid noe usikkerhet vedrørende mangfoldet av arter kn yttet

til dammen nordøst i planområdet, særlig med tanke på forekomsten av amfibier

og vannlevende insekter. Det behøves mer omfattende undersøkelser for å få en

tilstrekkelig oversikt over mangfoldet av disse artsgruppene i dammen. Det er

derfor rimelig a nbefale at føre - var - prinsippet (Naturmangfoldloven §9) bør være

førende for videre planlegging av tiltak som kan berøre dammen

(Naturmangfoldloven 2009). En må dermed konkludere med at det er et visst

potensial for forekomster salamandere og (rødlistede) i nsekter.
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I henhold til foreliggende utbyggingsplaner vil dammen bli fyl t igjen da det er

planlagt å anlegge jordvoller i dette området. Igjenfylling av dammen vil føre til

at vannlevende insekter og amfibier mister et svært viktig leveområde. Man bør

så l angt det er mulig prøve å justere utbyggingsplanene slik at dammen bevar es

i dagens tilstand. Dette berører §10 om økosystemtilnærming i

Naturmangfoldloven. Dammen har trolig en viktig landskapsøkologisk funksjon

for amfibier og andre vannlevende organisme r. Fuktarealer og smådammer

finnes i landskapet rundt, men dette virker å være den største dammen i

nærområdet. Så langt det er mulig bør man unngå drenering og igjenfylling av

våtmarksområdet innenfor hensynsområdene. Foruten dammer/småvåtmarker

så er sko g og fattig myr vanlig i landskapet, og samlet belastning for disse

hove dtypene vurderes som liten. I den grad det ikke er mulig å bevare dammen

eller øvrige våtmarker i planområdet, bør man anlegge nye dammer som

erstatningsbiotoper for de ødelagte dammen e/våtmarkene. Erstatningsdammene

bør anlegges i nærheten av den opprinne lige dammen og det er svært viktig å

anlegge erstatningsdammene før den naturlige dammen fylles igjen, slik at

artene får tid til å flytte seg til den nye dammen. I tillegg bør igjenfy lling av

dammen foregå om vinteren når de fleste av salamanderne ikke op pholder seg i

vannet. Det kan være en utfordring å gjenskape en dam med like naturkvaliteter

som finnes i naturlig etablerte dammer. Fisketomme dammer forsvinner mer og

mer fra vårt la ndskap, og man bør alltid strebe etter å bevare de eksisterende

systemen e før man anlegger kunstige biotoper. Våtmarkssystemene som er

avgrenset som hensynssoner vil bli sterkt berørt av de planlagte tiltakene.

Særlig vil sumpområdet i nord bli berørt da d et meste av arealet er planlagt å

dekkes med høye jordvoller. En utfylli ng av sumpskogen i nord vil høyst

sannsynlig påvirke vannhusholdningen i myrområdet i sør. Dermed forringes et

større naturområde enn det som blir direkte berørt av tiltaket. Dette ber ører

også §10 om økosystemtilnærming hvor den samlede belastning på

våtm arksområdet er større enn det som blir direkte berørt av tiltaket.

Det ble påvist en del fremmede arter i planområdet, og det er fare for videre

spredning av disse ved opparbeiding av nye jordvoller. Jordmasser som per i

dag inneholder plantemateriale med fremmede arter, bør ikke overføres til

steder hvor det kan skje videre spredning av artene. Massene kan deponeres på

godkjent mottak. I dette tilfellet hvor uansett skal tilføres mye masse, er vel den

beste løsningen at infiserte jordmasser overdekkes med rene masser med en

tykkelse på minst 1 meter, avhengig av hvilke arter som er tilstede (Misfjord og

Angell - Petersen 2018). På denne måten kan man unngå videre spredning av

fremmede ar ter. Det beste alternativet er uansett å benytte rene masser uten

fremme de arter i utvidelsen av skytebanen.

Forholdet til kravene i kap II i naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven legger føriner for hvordan naturens mangfold skal

hensyntas ved ulike typ er planlagte tiltak (Naturmangfoldloven 2009). Nedenfor

er paragraf 8 - 10 under kap. II (alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk)

listet og hver paragraf er kommentert med utgangspunkt i BioFokus sin rolle i

planprosjektet.
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§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for

skade på natur mangfoldet.

› Vitenskapelig kunnskap kan være vanskelig å definere, men BioFokus

baserer sine vurderinger på bl.a. den norske rødlisten for truete arter

(Henriksen og Hilmo 2015), rødl ista for truete naturtyper (Artsdatabanken

2018b), Artsdatabankens oversi kt over alle norske arters utbredelse

(Artsdatabanken 2019) og Miljødirektoratet sin oversikt over prioriterte og

utvalgte naturtyper, informasjon om vilt, samt prioriterte arter (Nat urbase

2019). I tillegg finnes det store mengder informasjon fra biologis ke

undersøkelser gjennom flere tiår som vi bruker aktivt i våre vurderinger.

› BioFokus kartlegger artsmangfoldet og dokumenterer dette gjennom

Artskart sine løsninger.

› Vi avgrenser o g verdivurderer naturtyper i henhold til DN håndbok 13 og

beskrivelsessys temet NiN (Direktoratet for Naturforvaltning 2007;

Halvorsen m.fl. 2015)

§ 9.(føre - var - prinsippet)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om

hv ilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unng å

mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes

som begrunnelse for å u tsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

› Det vil ikke være mu lig i løpet av en enkelt undersøkelse å få en fullstendig

oversikt over alle biologiske verdier i et utredningsområde. BioFokus bruker

derfor faglig skjønn for å avveie hvor detaljert e undersøkelsene trenger å

være, samt bruker vår kunnskap om økologiske s ammenhenger ved

avgrensning og verdisetting av naturtyper, samt når konsekvensene av

konkrete tiltak skal vurderes. Vi angir i rapporten noe om usikkerheten

knyttet til registreringen e om denne usikkerheten er akseptabel eller ikke.

Vi vil foreslå tilleggs kartlegginger dersom usikkerheten er for stor.

§10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)

Den samlede belastning på et økosystem som følge av et inngrep kan i mange

tilfeller ov erstige den direkte belastningen av inngrepet. I praksis vil dette si at

naturforringelse som skjer innenfor et avgrenset planområde også kan ha

negativ på naturen utenfor planområdet og på økosystemet som helhet.

› Det kan ofte være vanskelig og ressurskr evende å få en fullstendig oversikt

over den samlede belastningen som føl ge av et inngrep. BioFokus bruker

derfor faglig skjønn for å vurdere den samlede belastningen når

konsekvensene av et tiltak skal utredes. Vår brede kunnskap om økologiske
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sammenhenge r legges til grunn for vurderingen av den samlede

belastningen på økosyst emene.

Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjennomgått for å samle

eksisterende kunnskap om området, i første rekke Naturbase og Artskart. Dette

notatet gir på ingen måte e n fullstendig oversikt over hva som finnes av arter

innenfor det undersøk te området, men det skal gi en god oversikt over områdets

naturverdier.

7. 3. 5 Trafikk og transportbehov

Vurdering av avbøtende tiltak - fremtidig situasjon i år 2039

Det er beregnet tr afikk for 20 år frem i tid, noe som er vanlig praksis ved

reguleringsarbe id i denne typen prosjekter. Ved framskriving av trafikkmengder

er det lagt til grunn forventet trafikkutvikling i Østfold benyttet ved arbeid med

nasjonal transportplan. Dette tilsie r en trafikkvekst på 20% for lette kjøretøy og

52 % for tungekjøretøy. Be regnede trafikktall i år 2039 er vist i figur 2 7 under .

Figur 29 Beregnede trafikktall i år 2039 . Kilde: SWECO AS .

Basert på den moderate trafikkøkningen vil det være tilstrekkelig å utføre

tiltakene med tanke på utforming av a dkomstkrysset, beskrevet under

anleggsperioden. Det viktigste er da å sikre at sikt i kryss fortsatt er tilfredsstilt

og at sideterreng ikke er grodd igjen.
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7. 3. 6 Vannmiljø – overvann og vassdrag

Avrenning i dagens situasjon

Det er gjennomført en simulering av a vrenning for dagens situasjon ved en

nedbørhendelse på 70 mm. Det er videre antatt at det tillates en vanndybde på

10 cm uten at det vises som oversvømmelse.

Figur 30 : Simulering avrenning i dagens situasjon. SCALGO. Kilde: COWI A s, 2019.

Simuleringen viser at nedbør i planområdet samler seg i noen området før det

gjennom naturlig fall renner til nærmeste vassdrag. Nedbøren vil samle seg på

sk ytebanen og infiltreres på plass. Det kan forventes en maks. vannstand på

opptil 1m i noe n forsekninger.
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Figur 31 : Simulering av vanndybde ved flom. SCALGO. Kilde: COWI AS, 2019.

Avrenning i fremtidig situasjon

Det er gjennomført en simulering av avrenning for fremtidig situasjon, der en

voll etableres, ved en nedbør hendelse på 70 mm. Det er videre antatt at det

tillates en vanndybde på 10 cm uten at det vises som oversvømmelse.
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Figur 32 : Simulering avren ning for fremtidig situasjon. SCALGO. Kilde: COWI AS, 2019.

Simuleringen viser at planla gt jordvoll vil forhindre at mesteparten av nedbøren

renner til nærmeste vassdrag slik det skjedde før utbyggingen. Nedbøren vil

samle seg på skytebanen og infiltreres på plass. Det kan forventes en maks.

vannstand på opptil 1m i hjørnet til vollen.
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Fig ur 33 : Simulering av vanndybde ved flom for fremtidig situasjon. SCALGO. Kilde: COWI

AS, 2019.

Det betyr også at utbyggingen vil ikke lede til økt tilrenning, derimot vil

nærmeste vassdrag får mindre direkte tilrenning i fremtiden.

A nleggsfasen - h åndtering av overvann og påvirkning av vassdragene

Etablering av jordvoll vil fører til en endring av avrenningsforholdene. Her er det

viktig at tu ngmetallforurensning i e ksisterende kulefang ikke flyttes til områder

der nedbør fører til r ask transport av konsentrert forurenset masse til nærmeste

resipient. Det anbefales at det utarbeides en risikoanalyse for anleggsfasen som

beskriver tiltak for å unngå denne problemstillingen.

P ermanent situasjon - h åndtering av overvann og påvirkning av
vassdragene

Planlagt jordvoll vil forhindre at mesteparten av nedbøren renner til nærmeste

vassdrag slik det skjedde før utbyggingen. Nedbøren vil samle seg på

sky tebanen og infiltreres på plass. Det betyr at utbyggingen vil ikke lede til evt.

økt forurens et tilrenning, derimot er det fare for forurensing gjennom infiltrasjon

på stedet. Det anbefales at planlagte kulefang etableres med tett bunn så at

tungmetallforu rensning på stedet ikke infiltreres i bunn.
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8 V irkninger/konsekvenser av
planforslaget

Her besk rives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av

planen. Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan,

temaplan, vedtatt ret ningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre

konsekvenser for natur, miljø ell er samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal

beskrives .

8. 1 F orhold til overordnete planer og føringer
Planforslaget er i samråd med vedtatt kommuneplan, samt ny fores lått

kommuneplan. Planforslaget påvirker ikke reguleringsplaner, og vurderes

generelt til å i kke i vesentlig grad påvirke de overordnete planene.

8. 2 Kulturminner og kulturmiljø
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre

konsekvenser for bevaringsverdige kulturminner eller kulturmiljø, da det

innenfor eller i nærhet av planområd et ikke er registrert automatisk fredete eller

nyere tids kulturminner. Dersom automatisk fredete kulturminner skulle

påtreffes under framtidige anleggsarbeider, s å vil anleggsarbeidet stoppes,

kulturminnene sikres og kulturminnemyndigheter varsles, jf. ku lturminnelovens

§ 8.

8. 3 Rekreasjonsinteress er/barn og unges
interesser

Planforslaget medfører ikke økt arealforbruk i forhold til dagens situasjon, slik at

interess en knyttet til friluftsliv og rekreasjon ikke blir forringet. Redusert

støybelastning og en k larere arealavgrensing vil være en positiv konsekvens ved

etablering av støyvoller. Mens trafikkbelastningen i anleggsperioden vil være en

negativ konsekvens av ti ltaket.

8. 4 Universell tilgjengelighet
Med i utgangspunkt i planforslagets tilrettelegging for u niversell tilgjengelighet

vil dette være spesielt positivt for bevegelseshemmede.

8. 5 ROS
I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Fjell skytebane er det uta rbeidet

en ROS - analyse i henhold til bestemmelse i § 4 - 3 i plan - og bygningsloven.

Analysen har påvist 1 hendelse som innebærer en middels risiko:

• Skade på naturen ved avrenning/utslipp av forurenset overvann .
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Risiko anses som akseptabel ved forebyggende tiltak og tilfredsstillende

planlegging. Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lo ver, forskrifter og

offentlig regelverk skal gjelde uansett hva ROS - analysen viser.

8. 6 Lan dbru k og an n en n ærin g
Planforslaget påvirker ikke jordbruksarealer (dyrka mark). Nærområdet er et

typisk skogbruksområde som ikke i vesentlig grad blir påvirket siden o mrådet i

utgangspunktet er benyttet som skytebane.

Planforslaget påvirker ikke annen næringsvirksomhet.

8. 7 Tekn isk in frastru ktu r
Planforslage t vil ha den samme tekniske infrastruktur som for eksisterende

situasjon.

8. 8 In teressemotsetn in ger
Interessemotsetningen er knyttet til skytebanen og nærmiljøet. Planlagt

situasjon vil medføre redusert støybelastning, men samtidig økt trafikk i

anleggsperiode n.
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9 Vedl egg

› V1: Revidert planprogram

› V 2 : Innkomne merknader ved varsling

› V 3 : Oppsummering og kommentarer av innkomne m erknader

› V 4 : ROS - analyse

› V 5 : Fagnotat overvann

› V 6 : Fagnotat forurenset grunn og vann

› V 7 : Fagnotat støy

› V 8 : Fagnotat trafikk

› V 9 : Fagnotat l andskap og grønnstruktur

› V 10 : Fagnotat naturmangfold

› V 1 1 : Vurdering av krav om konsekvensutredning


