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Susann Toverød

Fra: Ivar Nævra
Sendt: mandag 19. oktober 2020 15:28
Til: Anne Grete Øyehaug
Emne: VS: Skytebane

 
 
  
Fra: Erik Ulfeng Hansen  
Sendt: 9. oktober 2020 13:35 
Til: 'ivar.nevra@valer.kommune.no' 
Emne: Skytebane 
  
  
  
Hei 
Jeg viser til vår telefonsamtale i dag. 
  
Øst politidistrikt har i lang tid forsøkt å få tilgang på skytebaner som tilfredsstiller krav til vårt 
treningsbehov og til miljø og omgivelser. Tidligere har vi hatt tilgang til skytebane på forsvarets anlegg 
på Rygge. Økt aktivitet fra forsvaret har medført at vi ikke lenger kan planlegge med skytetrening der. 
Vi får kun gjennomført sporadisk trening når det er ledig kapasitet. 
  
Øst politidistrikt har gjort flere forsøk på å få tilgang til skytebaneanlegg i Østfold/Follo-området uten 
hell. Da vi ble kjent med prosjektet på Fjell i Våler, tok vi kontakt og gjorde både Våler kommune og 
Moss og omegn jeger for fiskeforening oppmerksomme på vår interesse og vårt behov. Vi hadde et 
møte før sommeren, og vi ble enige om at politiet skulle bestille en utredning om konsekvenser den 
aktiviteten politiets tilstedeværelse ville medføre. Vi fikk en frist i for levering av utredning til ultimo 
august i år slik at saken var klar til behandling i Våler kommune i oktober. Politiet engasjerte COWI og 
leverte utredningen innen avtalt frist. 
  
Øst politidistrikt har behov tilgang på skytebanen på Fjell når vi skal planlegge og gjennomføre 
treningen fir 2021. Det er derfor svært viktig at byggearbeidene kommer i gang raskt. Vi har forholdt 
oss til at saken skal behandles i oktober og at byggearbeidene kommer i gang innværende år. 
Tidsaspektet er avgjørende for at det i det hele tatt skal være relevant for Øst politidistrikt å videreføre 
planleggingen. I år gjennomfører vi trening på et skytebaneanlegg Gjerdrum på Romerike. Dette er 
svært ressurskrevende for oss både i forhold til reisetid og reisekostnader.  
  
I dag tok Trandem kontakt med meg og fortalte at behandlingen av saken er utsatt til november. For 
oss er det svært dårlige nyheter. Akkurat nå er vi usikre på om vi skal vente på behandling i november 
eller om vi skal forsøke å finne andre løsninger som dekker vårt behov for skytetrening.  Vi ber om at 
Våler kommune behandler saken i oktober slik at vi kan fortsette den planleggingen vi allerede har 
startet. 
  
Det skal også nevnes at vi har leid lokaler til operativ trening i Vanemveien, altså i umiddelbar nærhet 
til Fjell. 
  
Jeg håper vi kan få en tilbakemelding på videre fremdrift i saken.   
  
  
Med vennlig hilsen 
     
 Erik Ulfeng Hansen  

  Avdelingsdirektør 

 Øst politidistrikt  
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