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FJELL SKYTEBANE - DETALJREGULERING - BEHANDLING FØR HØRING OG 

UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

 

 

Rådmannens forslag: 

Privat forslag til plan 0137_59, detaljreguleringsplan for Fjell skytebane, med revidert 

planprogram, plankart og bestemmelser, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

jfr. plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 

 

 

Faktiske opplysninger 

Planforslag for Fjell skytebane er mottatt fra COWI på vegne av Åsland Pukkverk. Grunneier 

er Moss og Våler skytterlag. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:   

 

- Revidert planprogram 

- Plankart i målestokk 1:1000, datert 3.9.2019.  

- Reguleringsbestemmelser datert 2.9.2019.  

- Planbeskrivelse  

 

Bakgrunn 

Saken gjelder førstegangsbehandling av detaljregulering for Fjell skytebane. Det er gjort tiltak 

i form av oppfylling bak kulefangene, slik at skytebanen nå formelt er sikkerhetsmessig 

godkjent av politiet. Til tross for at banen er fullt lovlig slik den er, både støymessig og 

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

ønsker ytterligere forbedring av sikkerheten. Dette gjøres best ved etablering av jordvoller 

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

 

Formannskapet behandlet i møte 26.01.2017, sak 1/17, sak om fastsettelse av planprogram. 

Planprogrammet er senere revidert og det er foreslått at revidert planprogram følger planforslaget 

på høring. Bakgrunnen for at planprogrammet er revidert er at det opprinnelig var tenkt å benytte 

lett forurensede/inerte masser, men det er nå tenkt å benytte rene masser. Fordi prosjektet har 

endret noe innhold sammenlignet med situasjonen 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. 



 

 

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering av skytebanen og etablering av 

skjermende voller rundt anlegget. Dette gjøres for å forbedre både støyskjerming og for økt 

sikkerhet mot omgivelsene. 

 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshavere i området er Moss og Våler skytterlag. Fjell skytebane ligger på Moss og 

Våler skytterlag sin eiendom med adresse Bjørnerødveien 544, Gnr. 58 Bnr. 2. Skytebanen 

grenser kun til én annen eiendom: Gnr. 58 Bnr. 1. Denne blir berørt av planen, i den smale 

stripen mellom skytterlagets eiendom og fylkesvei 288. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til arealformål 

idrettsanlegg, og dette formålet videreføres. Se tabell for øvrige arealformål planen inkluderer. 

Planbeskrivelsens punkt 6.5 beskriver formålene nærmere. 

 

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 

3060 – Vegetasjonsskjerm (GV)  19,8 daa 

§ 12-6 Faresoner  38,8 daa 

360 – Faresone skytebane (H360)  38,2 daa 

360 – Faresone høyspent (H370)  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 

 

Innkomne merknader til planoppstart og planprogram 

Daværende konsulent Rieber Prosjekt AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens 

bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 12.10.2016 og kunngjorde det 

i Moss Avis. Ettersom varselet var både varsel om oppstart av regulering og høring av 

planprogram så var høringsuttalelsene en kombinasjon av kommentarer til selve 

planprogrammet og innspill til det påfølgende planarbeidet. Det kom inn totalt ni uttalelser. 

Hovedtrekkene i merknadene er referert i vedlegg Oppsummering og kommentarer til 

innkomne innspill. 

 

Byggeplanene 

Som mange andre eksisterende skytebaner har Fjell skytebane også hatt sin nåværende 

lokalisering i lang tid. Det er ingen reguleringsplaner eller pågående planprosesser i 

umiddelbar nærhet til planområdet og således lite sannsynlig med ny støyømfintlig bebyggelse 

i nærheten. Når anlegget bygges om, er planen å bygge nye skytebaner med 100 meter og 200 

meter 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 lavere i 

terrenget. Bestemmelsene legger også opp til fremtidig utvidelse av klubbhuset. 

 

Medvirkning 

I tillegg til at forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

omfatter videre planprosess også deltakelse i regionalt planforum. Regionalt planforum er en 

viktig arena for å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i 

planleggingen. Det er regional planmyndighet (fylkeskommunen) som har ansvaret for 

planforumets ledelse og sekretariat. Forumet har ikke besluttende myndighet, men er en viktig 

arena for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteresser. 

 

Sosial infrastruktur  

Planområdet ligger avsides fra skoler og barnehager. Våk barneskole og Våk barnehage ved 

Teksnes ligger med en avstand fra planområdet på ca. 5 km. Våk 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 Kirkebygden. 

 

Trafikkforhold 

Fra planbeskrivelsen heter det at trafikkbelastningen i anleggsperioden vil være en negativ 

konsekvens av tiltaket. 

 

Det foreligger trafikkanalyse foretatt av Sweco (vedlegg Trafikkanalyse). Vurderingene i 

rapporten er gjort på bakgrunn av 150 biler om dagen som er worst case scenario.  

 

De siste fem år er det ikke registrert ulykker i forbindelse med krysset for avkjøring til 

planområdet eller i fv. 288 ved planområdet. Fra trafikkanalysen heter det at: 

Da kravene til å sette opp stoppskilt ikke er oppfylt, bør det gis kjøreinstruks til sjåførene 

som utfører anleggstransporten. Dette for å sikre at sjåførene er oppmerksomme i krysset fv 

288/115 der eksisterende bebyggelse er til hinder for sikten. I kjøreinstruksen bør det stå at 

sjåførene alltid skal ha full stopp i krysset. Ved brudd på kjøreinstruksen kan den aktuelle 

sjåføren nektes videre kjøring til deponiet. 

 

Landskap og grønnstruktur 

De planlagte 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. 

 

De etablerte vollene kan isolert sett bli ansett som et fremmedelement i naturen, men som en 

del av et helhetlig landskapsbilde knyttet til redusert støy og økt sikkerhet, likevel oppleves 

positivt sammenlignet med nåværende situasjon.   

 

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 området er det bart 

fjell i dagen, med stedvis tynt dekke. 

 



 

 

Forurensning og avrenning 

Det er utført en omfattende kartlegging av grunnforurensning på området.  Basert på 

vurdering av omgivelsenes sårbarhet og spredningssituasjonen, anses ikke forurensninger i 

denne størrelsesorden å representere en miljøfare. De nye støyvollene vil delvis ligge på 

arealer med fjell i dagen. Det som er av forurensninger i disse områdene vil dekkes av vollen 

og forhindre det som i dag måtte være av begrenset spredning. 

 

Støyforhold 

Støy fra skyting med håndvåpen er svært kraftig, og kan gi sjenanse for naboer i avstander på 

flere kilometer. For skytebaner vil riktig dimensjonerte og lokaliserte støyvoller kunne gi 

støyreduksjon i størrelsesorden 5-7 dB. Virkningen avtar for standplasser i større avstand fra 

støyvollen (såfremt ikke høyden på vollen økes). 

 

Det foreligger støyfaglig utredning som på en god måte dokumenterer at anbefalte 

støygrenser overholdes, og støygrenser og driftstidsbetingelser er nedfelt i reguleringsplan. 

Rådmannen vurderer således at planen er å anse som tilfredsstillende med tanke på støy. 

 
Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Forslagsstiller oppgir at tiltaket ikke faller 

inn under forskriftens oppfangskriterier og derfor ikke skal konsekvensutredes. Se vedlegg 

Forholdet til forskrift om konsekvensutredning. 

 

Naturmangfoldsloven 

BioFokus har på oppdrag fra Rieber Prosjekt AS og COWI AS, gjennomført 

kartlegging av naturmangfold ved Fjell skytebane i Våler kommune (vedlegg 

BioFokus_notat). Det tidligere funnet av nattsmelle ble ikke bekreftet på nytt, og det ble 

heller ikke gjort funn av små- eller storsalamander. Likevel regnes potensialet for forekomster 

av både salamander og nattsmelle til å være middels høy - høy. 

 

Et avbøtende tiltak vil være reetablering av den verdifulle dammen nordøst i planområdet. 

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

anfører at flytting internt i planområdet er å foretrekke fremfor flytting til utsiden av vollene, 

og i tråd med rapporten fra BioFokus vil det følges opp at 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. Det er dessuten tatt med i bestemmelsene at dammen skal utformes slik 

at den ivaretar det biologiske mangfold som var knyttet til eksisterende dam. 

 

Rekreasjonsverdi/-bruk og barn og unges interesser 

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

knyttet til friluftsliv og rekreasjon ikke blir forringet. 

 

Landbruk og annen næring 

Planforslaget påvirker ikke jordbruksarealer (dyrka mark). Nærområdet er et typisk 

skogbruksområde som ikke i vesentlig grad blir påvirket siden området i utgangspunktet er 

benyttet som skytebane. 

 

Planforslaget påvirker ikke annen næringsvirksomhet. 

 



 

 

Universell tilgjengelighet 

Planområdet er i eksisterende situasjon tilrettelagt for universell tilgjengelighet. Banen er 

tilgjengelig for bevegelseshemmede og skytter klubben har spesialtilpassede aktiviteter for 

ungdom med adferdsutfordringer. Bestemmelsene angir 2 HC-plasser sentralt plassert i 

forhold til klubbhus og skytebanen. 

 

Teknisk infrastruktur 

Klubbhus er tilkoblet det kommunale vann-nettet, har strøm og Biovac- løsning hva gjelder 

avfall, med årlig tømming. Dette tilsvarer eksisterende situasjon. 

 

Risiko og sårbarhet 

Som en del av planarbeidet har forslagsstiller utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse Fjell skytebane). ROS-analysen er i tillegg oppsummert i planbeskrivelsen. Analysen 

har påvist én hendelse som innebærer en middels risiko: 

- Skade på naturen ved avrenning/utslipp av forurenset overvann. 

Risiko anses som akseptabel ved forebyggende tiltak og tilfredsstillende planlegging. 

 

Bestemmelser 

Bestemmelsene ble gjennomgått i møte med administrasjonen dato, og her ble noen punkter 

endret etter kommunens ønske. Bestemmelsene som følger planforslaget er etter kommunens 

vurdering et godt utgangspunkt for den videre planprosessen.  

 

Samlet vurdering: 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensyn til økt trafikk i anleggsperioden og 

ønsket om redusert støy etter etablering av vollene. Vekt på redusert støy og økt sikkerhet er 

lagt til grunn for forslaget til vedtak i saken. Alternativet er fortsettelse av eksisterende 

situasjon, med mindre kontroll over aktiviteten og tilhørende mindre oversikt over eventuell 

forurensningsrisiko i området.  Rådmannen anser det dessuten som fordelaktig at det 

fastsettes reguleringsbestemmelser for skytebanen. 
 

Det har vært en god dialog om det innsendte planforslaget mellom forslagstiller og 

administrasjonen, og rådmannen vurderer at planforslag og bestemmelser som legges frem til 

høring og offentlig ettersyn er bearbeidet med hensyn til den helheten kommunen skal ivareta. 
 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0137_59, 

detaljreguleringsplan for Fjell skytebane, med revidert planprogram, plankart og bestemmelser 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Revidert planprogram 

2. Alle høringsuttalelser 

3. Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill 

4. Fagnotat overvann 

5. ROS-analyse 

6. Vannstand etter utbygging 

7. Vannstand før utbygging 

8. Vurdering av forurenset grunn og vann 

9. Konsekvensutredning for støy 

10. Trafikkanalyse 



 

 

11. Konsekvensutredning for landskap og grønnstruktur 

12. Biofokus notat 

13. Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

14. Kart, landskapsplan 

15. Planbeskrivelse 

16. Reguleringsbestemmelser 

17. Plankart  

 

 

 


