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UTTALELSE TIL PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING AV FJELL SKYTEBANE 0137 - 58/2

Generelt synes vi s aks fremstillingen mangler kvalitetssik ring. For oss var det ihvertfall vanskelig å
orientere oss i planforslaget og å strukturere våre tilbakemeldinger godt . Ber om forståelse og
tilgivelse for at det ble mange punkter, og noe overlapp i temaene.

Krav om p as sus i reguleringsplanen

Utredning om forurensning inneholder faktafeil og konklusjoner basert på tynt grunnlag. Dersom
planen allikevel blir vedtatt ønsker vi følgende passus tatt med i reguleringsplansbestemmelsene:
«Dersom ukjente forhold eller fakta som motstrider dagens beslutningsgrunnlag rundt forurensning
skulle oppstå i fremtiden, skal ny reguleringsplan og bruksrett vurderes ».

Økt skytetid og etablering av pistolbane er direkte motstridende med informasjon gitt til naboer på
informasjonsmøte i 2016. Siden vi ikke har blitt involvert etter møtet og ikke hatt mulighet til å
vurdere d e teoretiske lyd forholdene ber vi om at følgende passus tas med i
reguleringspl ansbestemmelsene :
«Dersom teoretiske lydforhold fra planarbeidet skulle vise seg å ikke stemme, eller at økt eller endret
bruk skulle vise seg å ha negative ulemper av vesentlig grad for nærmiljøet, skal ny reguleringsplan
og bruksrett vurderes ».

Krav om p rotokollførsel i vedtaket

Dersom reguleringsplanen vedtas med skytetider utover dagens (to kvelder/uke, samt lørdag
formiddag) , eller med tillatt etablering av deponi, vil vi at det protokollføres følgende i vedtaket:
Grunne iere på 58/1 mener regulerings planen gi r økonomisk gevinst for eier av 58/2 i form av
kommersiel t mottak av masser for deponering og potensielt utleie/salg av skytetider . Samtidig
medfører tiltaket verdiforringelse for nåværende og fremtidige tomter i Våler kommune som ligger i
områder som kan registrere økt aktivitet fra skytebanen . Grunneiere på 58/1 har forsøkt å motsette
seg reguleringsbestemmelsene , blant annet gjennom å henvise Våler kommune til privatrettslige
forhold i tinglyst skjøte hvor det også står at « eier ... har ansvaret for, og bærer omkostningene ved
klage eller skader som tilføyes andre som følge av anlegget eller driften på parsellen».

Dersom reguleringsplanen vedtas til tross for hva vi mener er åpenbare privatrettslige hindr inger , vil
vi at det skal protokollføres i vedtaket hvordan Våler kommune mener at tilkomst til nordvestre del
av skogen på hovedbølet skal ivaretas, samt hvordan kommunen stiller seg til det privatrettslige ( i lys
av plan - og bygningslovens §21 - 6 og retni ngslinjer fra S ivilombudsmannens årsberetning i 2005 ) ; når
det i grunnboken er tinglyst urådighet og blant annet ikke gis anledning til å anlegge deponi eller
hindre mulighet for tømmerdrift over eiendommen.



Krav til flere u tredningsalternativer

Hensikten med reguleringsplanen er beskrevet som støydemping og sikring av Fjell skytebane
gjennom etablering av voller rundt ban en. Planen har tidligere vært ute på høring hvor det ble
kommentert på realiteten bak motivet, men de tidligere høringsuttalelsene er ikke svart ut. Det er
heller ikke i denne planen vurdert noen andre alternativer for støydemping, og støyutredningen viser
kun en begrenset effekt av vollene. B anen beskrives som fullt ut lovlig mtp støy og sikkerhet, og
saksbehandler og plansjef i Våler kommune har bekreftet i møte med undertegnede at de kun er klar
over én eller to støyklager siden banen ble opprettet i 192 7. Sett oppimot tiltakets konsekvenser og
samfunnsnytte synes planen å ha en overvekt av negative konsekvenser. M otivet må tydeliggjøres,
og planen må inkludere alternative utredningsalternativer for støyreduksjon .

Utredningsalternativet inkluderer ikke v urdering er rundt mottak av masser og etablering av deponi.
Dette må tydeliggjøres og utredningen må inneholde begrensninger for deponiet i
reguleringsplansbestemmelsene rundt mottakskontroll, rapportering, fremtidig sanering, osv.

Krav til detaljutredning og begrensninger

Hovedformålet er støyreduksjon, men detaljer rundt utforming av nye standplasser oppimot
støyreduksjon er ikke beskrevet. Det bør kreves at utformingen må tilfredsstille krav til moderne
standplasser; som for eksempel i «Ve ileder for planlegging av skytebaner» (s.32,
Kulturdepartementet 2019). Utformingen kan utgjøre en stor forskjell i støyberegningene, og man
bør vurdere støyalternativer med for eksempel 3m eller 5m frembygde båser med forskjellig tykkelse
og type støyadso rberende materialer.

Dersom man skal bruke voller for støydemping bør det settes som et krav at man vurderer effekten
av 2m høye lydabsorberende støyskjermer på toppen av vollene (i tråd med moderne praksis for
støydemping feks ved politiets baner), og det bør settes krav til at vollens maksimalhøyde oppnås
ved fremkant av standplass slik det er vist i støyberegningskartet, for å få maksimal
støyreduksjonseffekt.

Det må vurderes om økt skytetid med lavere støy kan virke mer n e g a tivt enn å beholde dagens
sky tetid, og dagens støy nivå . Her bør det være dialog med naboer uavhengig om de er innenfor
maksimalgrense for støy, og vurderes begrensninger.

Det burde finnes en oppsummering av konsekvenser (både positive og negative) for hvert
utredningsalternativ for å kunne sammenligne effekt er av utrednings alternative ne .

Krav til b egrensning i tid og sikring av lokal nytteverdi

T idshorisont en for etablering av voller må ha en definert sluttdato. Det må også settes en
begrensning i at det ikke kan være skyteaktivitet på banen før prosjektet i sin endelige form er
ferdigstilt .

Fylkesmannen kommenterte på høringen i 2016 , at ved deponering av 300 000 m3, så finnes det
sannsynligvis mer samfunnsnyttige tiltak for massene . Dette bør vurderes .

Bruk av « lokale masser » synes å være en løs definisjon. Det bør kreves at dette kun skal gjelde
masser innenfor kommunegrensen, eller evt kommenteres hvor langt man synes det er forsvarlig å
frakte massene ; sett oppimot andre tiltak massene kan benyttes til , begrensning av klimautslipp,
negative effekter ved transport og potensiell spredning av fremmede arter.

Spørsmål om behovet for tiltaket



Det finnes 3 skytebaner i Våler kommune i dag, med under 6 000 innbyggere. Behovet for økt
skytetid, eller omfattende ombygging synes ikke å eksistere . Man må i tillegg vurdere dette i en
helhet med fremtidig kommunplanlegging . Det finnes planer på Kjuksrød (Hersleth) , og skytebanen
ligg er allerede mellom byggefelt på Kirkebygden og Våk og spredt «grend - bebyggelse» og hyttefelt i
Vassbygda og mot Vansjø . Er det riktig med etablering av deponi eller en utvidelse av skyteaktiviteter
i dette området?

Krav til avbøtende tiltak for ø kt trafikk belastning

Nordre del av Fv288 mot Kalverød mangler 200m med stabil asfalt og er ikke av tilstrekkelig kvalitet
for økt trafikkbelastning. Øvrige deler av Fv288, spesielt området rett nord for innkjørsel til
skytebanen er bygget på myrområder og ust abil grunn. Vi som bor i Vassbygda feiret for noen år
siden, etter over 30 år med «krøttersti», at vi endelig fikk nytt veidekke, og undertegnede er
bekyrmet for at veien nå blir ødelagt igjen. Det må settes som en forutsetning at veiens standard må
sikres før, under og etter anleggstiden. Det må også settes en forutsetning at det sikres adkomst til
eiendommene langs veien i hele perioden.

Strengere krav til bestemmelser siden det i praksis skal bygges nye skytebaner

Det synes ikke tydelig i fremlegget at m an i realiteten skal bygge nye skytebaner med nye
standplaser. Dette k rever helt andre former for opprydding av eksisterende tekniske installasjoner,
anlegg , forurensning , samt en annen vurdering av godkjennelser for etablering . Spørsmålet er om
planens ut gangspunkt er lagt frem feil , og om man således bør vurdere strengere krav i
reguleringsbestemmelsene .

De opprinnelige kulefangene på skytebanen ble bygget med bildekk. Dette er ikke nevnt i fremlegget,
og det bør ikke antas, men settes krav til at det ryd des opp sammen med eksisterende teknisk
installasjon, ved fjerning av den gamle banen.

Selv om nytt anlegg blir en egen byggesak bør man i reguleringsbestemmelsene legge inn krav til
støyadsorberende vegger/tak, og krav til at alle tekniske innretninger f ølger dagens standard. Dette
må inkludere alternativ støyskjerming, og ikke minst mulighet for på en lettvint måte å fange opp
prosjektilene man skyter med, så man får resirkulert tungmetallene med jevne intervaller. Dette kan
løses både med støpt fundamen t under kulefangområdet, og evt med mer moderne
oppsamlingsløsninger som Forsvarsbygg har eksperimentert med. Bruk av såkalte «beste tilgjengelige
teknikker» er også et krav ihht foruresningsforskriften og for oppfyllelse av underlagte EU direktiv.

Det er ikke vurdert å behandle dette som en konsesjonspliktig søknad, og undertegnede mener at
dette er feil. Kulturdepartementets veilder for planlegging av skytebaner fra 2019 påpeker at
vesentlig utvidelse av skytetider krever konsesjon etter forurensningslove n. En dobling av opprinnelig
skytetid ligger som «gjeldende praksis» for krav til konsesjon. Fremstillingen sier 60 000 skudd hvert
år; noe som er en mangedobling av aktiviteten på 1980 - tallet når dagens konsesjonsregelverk ble
gjeldende, og en tredobling av uttalt skytemengde på 20 000 skudd for noen år tilbake. Fjell
skytebane bedrev opprinnelig skyting én dag hver uke, men har sakte økt skytetider frem til de ble
regulert ved kommunalt vedtak i Våler kommune i samråd med bl.a. Miljørettet Helsevern i 201 6. Da
ble tidene regulert til tirsdag og torsdag fra 17 - 21, og lørdag fra 10 - 13 i sommerhalvåret. I fremlegget
åpnes det for skyting uten begrensning med .22 kaliber, og alle ukedager, samt lørdager og 8
søndager i året med større kaliber. Det synes også a t begresnsning på skyting i vinterhalvåret er
fjernet. Anleggelse av ny pistolbane og 200m bane må vurderes konsesjonsbehandlet som nye baner
uavhengig av skytetid, og alle banene må altså konsesjonsbehandles dersom man skal øke
«vesentlig».



Krav til mer informasjon og definerte krav rundt g runnf orurensning

Det er uklart om man har planer om å drenere området. Dersom dette er tilfelle må det komme
tydelig frem, sammen med planlagt håndtering av organisk myrmateriale med miljøgifter. Kapittel
7.3.1 beskriver at dette evt skal redegjøres for i forbindelse med planlegging av endelig løsning. Dette
er en reguleringsplan, og da må dette evt vurderes på forhånd, slik at de rette instanser får uttalt seg.

Det er i rapporten om grunnforurensning kun foretat t prøver med «spadetak» i overflaten, og ikke
hensyntatt banens historie, som er et kriterie i FFIs veileder som rapporten referer til. Det har vært
fyllt på masser foran standplass og bak begge skivevoller. Gammel 100m har vært flyttet til dagens
plasseri ng, det har vært gravearbeid bak dagens 300m , senest i 2016 . Undertegnede har sjekket med
utgiver av rapporten, og dette er informasjon som ikke er vurdert. Det vil i praksis si at man delvis har
testet i «nye masser» på flere testpunkter, hvor man skulle ha gravd/boret ned for å teste for
historisk forurensning. En skikkelig kartlegging av banens historie må på plass sammen med ny
rapport.

Tiltakshaver har foreslått å bruke 2500 mg Pb/kg som nedre grense for sanering, og argumentert at
dette er «praksis fr a andre skytebaner». Praksis på andre skytebaner kan også argumenters for å
være mellom 700 og 1200 mg Pb/kg. For eksempel på Gimlemoen skytebane sanerte man alt over
700 mg/kg, på Bue - Nebb/Gurulia alt over 1200 mg/kg, i Kjoselvdalen alt over 1100 mg/kg, o g på
Storskardet alt over 720 mg/kg. Det finnes retningslinjer med grenser for sanering, og dersom man
ikke skal forholde seg til gjeldende tiltaksklasser for nærmiljøet (som her er friluftsliv, altså <300 mg
Pb/kg) må det komme tydelig frem hvorfor. At om rådet fremdeles skal brukes som skytebane er ikke
et argument da området rundt fremdeles skal brukes til friluftsliv, og man skal legge ned den gamle
skytebanen og bygge ny.

Rapporten «vurdering av forurenset grunn og vann» referer til to vedlegg som ikke er lagt ved
høringen. Disse er sentrale for å forstå kartleggingen av området, og må inkluderes i fremstillingen.

Rapport om forurensning til grunn og vann forutsetter i kapittel 1.2 at man lar dagens voller ligge
som de er, mens det i kapittel 1.1 står a t man skal sanere alt >TK5 (som inkluderer vollene). Dette må
oppklares i fremstillingen.

Rapporten om grunnforurensning har i kapittel 2 om «vannforurensning» kun skrevet om situasjonen
mellom standplass og 100m. Situasjonen på 300m, og i nære områder run dt banen må også
undersøkes.

Kulefang er ikke kartlagt, ref «miljøteknisk undersøkelse med tiltaksplan» 23.01.2018. Kulefangene
inneholder antatt mest forurensning av alle massene i området, og må også kartlegges før man evt
konkluderer med håndtering av m assene. Gjenbruk av forurensede masser i vollene krever tillatelse
for permanent lagring av forurenset avfall. Denne tillatelsen må inneholde krav til monitorering av
utslipp og evt fremtidig sanering. Dette burde ikke vært behandlet i en reguleringsplan, men i en
egen forurensningssak hvor man søker om å etablere et deponi for slike masser.

Det er ikke vurdert hvordan man skal behandle ny forurensning av vollene. I den foreslåtte planen vil
nye skudd i fremtiden blande seg med de rene massene. Dersom disse skal saneres i fremtiden så må
man da grave bort en voll som er etablert oppå eksisterende forurensning. Dette virker lite
gjennomtenkt, og en plan for behandling av dagens nedgravde forurensning sam men med
fremtidens tilførte forurensning må utarbeides.

Våler kommune uttalte i 2017 at tilfeldige vannprøver ikke vil gi tilstrekkelig informasjon om
forurensningssituasjonen. I fremstillingen er det benyttet to vannprøver for å konkludere at det ikke



finnes forurensning i vannet. Prøvene tatt i vannet samsvar er heller ikke med hva man skulle
forvente. Undertegnede mener at man ikke har tilstrekkelig grunnlag for å trekke konklusjonen og
om kommunen skulle ha forlanget en mer grundig utredning.

Planbeksrivelsen kapittel 7.3.6 «Avrenning i dagens situasjon» vise r ikke området nedstrøms
planområdet mot Vansjø, Hobølelva/Bjørnerødvannet. Det står samtidig at nedbør vil renne gjennom
naturlig fall til nærmeste vassdrag. Dette synes ikke å være samstemt med konklusjonen om «ingen
sårbare resipienter eller farre for u trenning». Det at det ikke blir noen vanndybde på skytebanen ved
flom tilsier jo nettopp at vannet forsvinner ut i bekken og nedover mot Vansjø.

Det må utarbeides en risikoanalyse for anleggsfase og fremtidig situasjon som viser hvordan man skal
unngå tran sport av tungmetaller til nærmeste resipient, samt hvor , hvordan og hvor ofte man skal
kontrollere grunnvannet.

Det er mange feil i rapporten «vurdering av forurenset grunn og vann». F lere er beskrevet i egt
kapittel , men f or eksempel er det ikke benyttet nok målepunkter ihht TA - 2553/2009. Man har bare
vurdert bly som utgangspunkt for grunnforurensning. Ammunisjon inneholder også andre miljøgifter,
som kobber og antimon. Det er også muligheter for at nye kjemiske forbindelser kan ha blitt dannet
på området når det bl.a. er tilkjørt masser med høye verdier av sink. Kart et «Figur 1 kartlegging av
forurensning i området» er datert 24.10.2017, men inneholder tilleggsmålinger fra 2018 (punkter
uten merking). Disse er lagt til etter at konklusjonen var skrevet, og gir således et inntrykk av at
rapporten konkluderer for hele o mrådet som ble testet. Det er misvisende at kapittel 2 i rapporten er
skrevet for området mellom standplass og 100m, men man fremstiller den som om den gjelder for
hele området ved å fremstille kartet på denne måten. En mer grundig utredning og kvalitetssi kring av
dagens situasjon må foretas.

Konklusjonen om forurensningsfaren ved banen er i hovedsak basert på at det ikke er utrenning fra
banen I Våler kommunes konklusjon fra vannprøvene de selv tok i 2013 beskrev de «utløpsbekken».
Det er også tidligere gi tt utslippstillatelse fra Våler kommune til kloakk på bakgrunn av «naturlig
filtrering i myra». Prøver tatt på naboeiendom i 2019 viser høye verdier av bly i overflatevann. Logikk
tilsier at tilførte tungmetaller enten eroderer og siger ut av banen, eller at det skal ligge igjen ca 30
tonn (utledet av Robert Kristiansen og sendt til Våler kommune for 5 år siden) med tungmetaller som
vil sige til grunnvannet. Det står at myrvannet anses å være grunnvann. Dersom myrvannet er
grunnvannet så er det ikke tvil om at grunnvannet er forurenset. Konklusjonen om at det hverken er
utrenning eller vesentlig forurensning i grunnvannet har altså en logisk brist, og ny kartlegging som
inneholder grunnvannsunderskelse må foretas av uavhengig organisasjon.

Vurdering av s aksbehandling

Det må vurderes om Våler kommune er inhabile i behandlingen av reguleringsplanen da tiltaket i
praksis er forhåndsgodkjent gjenno m allerede tildelt økonomisk støtte (til anlegging av ny 200m -
bane) på over 200 000, - .

Det bør vurderes om det er begått saksbehandlingsfeil når det står at naboer skal varsles, dersom
dette ikke er gjort individuelt. Vi tenker da på at de samme naboer so m ble innkalt til
informasjonsmøte i 2016 skulle hatt varsel om endringer og ny høring.

Dette er lagt frem som en videreføring av den gamle saken, uten at alle tidligere innspill og
innsigelser er tatt med. Den fysiske situasjonen er ikke forandret, og tidligere innspill burde vært
inkludert og svart ut før ny høring. Det kan feks nevnes at Fylkeskommunen i 2016 kommenterte at
området ikke skulle benyttes til kommersiell virksomhet.



Feil i saks fremlegget

Konsek vensutred n ingen for landskap og grønnstruktur har status «foreløpig utkast». Denne burde
ferdigstilles, og kvalitetssikres mot øvrig dokumentasjon. For eksempel sier KU i kapittel 5.1 a t «flere
mindre vann og bekkesystemer ligger i området rundt skytebanen», mens notat et om forurensning
sier at det ikke finnes noen sårbare resipienter i området. Vi forstår at planarbeidet kanskje skal
fortsette, men dersom det ikke skal på ny høring v irker dette uheldig .

Det er uoverensstemmelser i vollenes høyde og utforming mellom plankart, støykart og
reguleringsbestemmelser. For ekse mpel viser plankartet voller på kotehøyde 173 moh, og
reguleringsbestemmelsene inneholder en makshøyde på 19m over eksisterende terreng ( som er ca
50 - 70 moh ) . I støykartet ser det utifra antall linjer i stigningen til vollene ut som om de er høyere enn
19m, og at de er like høye hele veien rundt banen. Vollene har har heller ikke samme utforming i
støyrapporten som i plankartet.

Tiltaksplanen for forurensning er utarbeidet 23.01.2018. Supplerende kartlegging ble ikke utført før
seinere i 2018 , uten at man op pdaterte hele planen . Det vil si at ikke alle kapitler i tiltaksplanen
hensyntar den supplerende kartleggingen ( som blant annet fant farlig avfall bak dagens skytevoller
på 300m) . Det er således umulig å forstå hvilken informasjon de forskjellige konklusjo nene er basert
på.

Støyk artet synes å ikke stemme; det viser 75 dB på toppen av «Fjellsbakken» sør for skytebanen , og
derfra er det åpent terreng utover jordene. Allik e vel viser kartet at lyden «stanser helt». Her må det
sj ekkes for feil i analysen eller det bør legges til en note om hv a som inntreffer .

S tøyutredning en har benyttet støygrenser for tillatt bebyggelse ved eksisterende støyforurensning ,
mens de burde ha brukt grenser f o r etablering av ny aktivitet ved eksisterende bebyggelse ; da planen
i realiteten beksriver nye standplasser, ny 200m bane og ny p istolbane.

Det må avklares om rød tekst i reguleringsbestemmelsene betyr at de skal fjernes eller gjelde .

ROS - analysen definerer «spredning av forurenset overvann til omgivelsene» til å være «meget
sannsynlig». Dette stemmer ikke med rapport o m grunnforurensning hvor det står at det er liten
sannsynlighet for spredning.

Støykart «før» og «etter» må sammenlignes på samme grunnlag, altså må begge støykart ene bruke
samme beregningsparametere og visningsparamtere (i dag bruker «før» - kartet utarbeidet av Rie ber
AImax , og «etter» - kartet utarbeidet av COWI AFmax ). Dersom man sammenligner dis se
beregningene i samme kart vil AFMax vise mindre støyomfang, og det er derfor umulig å si om det er
introduksjon av vollene eller bruk av annen støyfaktor som gir utslaget i rapporten. Man gjengir
heller ikke inngangsparametere til «før - rapporten» som veilede ren sier at skal være med .

Biofokus - notat fra 2019 viser til to hensynssoner og en kartlagt naturtype (skogsdam) som er definert
som lokalt viktig. Biofokus rapporten anbefaler bl.a. at hensysnssone 2 bør forbli urørt, og at det
finnes fremmede arter på området med svært høy risiko for spredning. Disse anbefales ikke inkludert
i den nye vollen, men deponert på godkjent mottak. Konklusjonen er at inngr e pene vil ha «særlig
negativ effekt» på naturen inn enfor området, og også en indirekte påvirkning på tilgrensende
arealer. Dette er glemt i planbe s krivelsen .

KU forutsetter at fremmede arter ikke tilføres i jordmassene. Planbe s k rivelsen forklarer ikke hvordan
dette skal sikres.



ROS analysen inneholder ikke vurdering av samfunnsverdie n «eiendom» etter veileder fra DSB
(2017). Materielle verdier vil påvirkes av tiltaket og skulle inngått i analysen. Dette inkluderer
spredning av forurenset overvann ( beskrevet som « meget sannsynlig » ) som vil forringe beiteområ der
på naboeiendom, fremtidige tomter osv.

ROS - analysen skal inkludere tiltak i områder som er påvirket av tidligere virksomhet, slik som
skytebaner (ref D.2 i DSB veileder). Dette er ikke vurdert.

ROS skal inkludere drikkevanskilder og brønner i nærheten . Flere av naboene har brønner i området
nedstrøms, samt at Vansjø og Bjørnerødvannet ligger i nærhet til skytebanen. Disse skulle vært
vurdert.

ROS - vurderingen om forurensning som spres til naboeiendom som «svært små» må utdypes
nærmere. Potensielle miljø skader, sedimetering og akkumulasjon i næringskjeder fra tungmetaller
inkludert bly som er definert i EU med «nullutslippskrav» synes ikke å være hensyntatt.

Konsekvenser for naturmangfoldet er heller ikke vurdert, selv om KU tilsier noe annet.

ROS - analyse n referer til Biofokus notat 2017 - 49. Det finnes et nyere notat ( 2019 - 20 ) som burde vært
inkludert istedet eller i tillegg .

Det står i planbeksrivelsen kapittel 5.5 at «I praksis innebærer dette at sanering skal begrenses til
masser som overskrider 2500 mg Pb/kg TS». Samtidig foreslås det å la skytevoller som overskrider
disse verdiene ligge, og bli isolert av matter/duk under den nye vollen. Dette er veldig utydelig.

I planbeksrivelsen kapittel 5.6 «registrerte naturverdier» står det at potensialet til for ekomst av
salaman d er er «middels - god». I bioforsk notatet fra 2019 står det at potensialet er « middels høy -
høy». Det kan fort tolkes at potensialet er middles til godt, snarere enn høyt. Dette bør komme
tydeligere frem.

I planbe s k rivelsen kapittel 5.6 «registrerte naturverdier» står det at «nattsmelle ikke (ble) funnet ved
befaringene og dermed ikke er registrert siden 2003. Dette k a n være en tilfeldig forekomst som har
blitt borte». I bioforsk notatet fra 2019 står det at potensialet for forekomster av nattsmelle er
middles høy - høy. Dette må kvalitetssikres.

Det står i kapittel 6.4.1 at «eksist erende kulefang...vil ...bli gjenbrukt i nye kulefang på en slik område
at utlekking forhindres». Dette stemmer ikke overens med kapittel 5.5, eller i bes k rivelsen av at disse
skal isoleres i den nye vollen. Dette må oppklares, da det er umulig å kommenter e på planen uten at
dette blir tydelig. Det er også ikke nevnt hvordan man skal forhindre utlekking.

På plankartet ser det ut til at vollen i sør ikke når makshøyde før 50 meter foran standplass. Vollen er
ikke tegnet på samme måte i støyrapporten, så dett e må også kvalitetsikres for å sikre at man oppnår
ønsket støyreduksjonseffekt .

Kapittel 7.3 i planbe s k rivelsen skriver at det er forutsatt at man ikke skal fortyrre masser i de
eksisterende kulefang. Her blander man kulefang på 100m og 300m. 300m kulefang er i samme
paragraf foreslått overfylt av sikkerhetsvollen. Er det slik at man skal bruke vollen som kulefang?
Dette må utredes nærmere.

I planbe s k rivelsens oppsummering av «vannforuresning» er det kun området på 100m som er
vurdert. Det må utføres en vu rdering på resten av området også. Det er vannførende bekker øst for
banen, og det er påvist forurennsning på utsiden som bekrefter at konklusjonen til forslagstiller er
feil.



Det anbefales i fremlegget at planlagte kulefang etableres med tett bunn . Dette synes ikke
hensyntatt, og usikkert hvordan dette evt skal løses dersom man bestemmer seg for å grave ned
eksisterende kulefang og øvrig forure nsning .

Kapit t e l 8.8. i planbeskrivelsen «Interessemotsetninger» viser kun til støy og trafikk. Det finnes også
forurensning, privatrettslige, og økonomiske interessemotsetninger som skulle vært vurdert.

Med vennlig hilsen,

Ole Hermann og Maggie Fjeld


