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1 Generelt 

Varsling av oppstart av planarbeid til detaljreguleringsplan ble kunngjort i Moss 

Avis og på www.valer-of.kommune.no. Det ble sendt varsel om oppstart i form 

av brev høsten 2016 til følgende: 

› Grunneiere  

› Naboer og gjenboere 

› Offentlige myndigheter  

› Interesseorganisasjoner  

 

VÅLER KOMMUNE 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

FJELL SKYTEBANE 

SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL UTTALELSER VED 

FØRSTEGANGSBHEANDLING 
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2 Oversikt 

Det er mottatt seks høringsuttalelser til planarbeidet til detaljreguleringsplanen, 

hvorav én innsigelse. Uttalelsene er mottatt fra følgende aktører:  

› Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), datert 26.09.2019  

› Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert 11.10.2019  

› Statens vegvesen (SSV), datert 11.11.2019 - innsigelse  

› Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 14.11.2019  

› Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler (MHV), datert 

18.11.2019  

› Grunneier Ole Herman og Maggie Fjeld, datert 07.11.2019 og 01.12.2019  

 

3 Sammendrag og kommentarer 

3.1 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

Sammendrag Kommentarer 

 

FMOV vil på et generelt grunnlag anmode Våler 

kommune om å kvalitetsikres plankart og 

bestemmelser før planforslaget eventuelt vedtas. 

Bl.a. ser det ut til at det ikke er samsvar mellom 

plankart og bestemmelser i avgrensningen av 

skytebanen og vegetasjonsskjermen. «Innsiden» 

av vollen skal ifølge planbestemmelsene være 

regulert til skytebane, mens «utsiden» skal være 

regulert til grønnstruktur – vegetasjonsskjerm. 

Plankartet viser arealformålet skytebane flere 

steder utenfor høyeste punkt på vollen. Dette må 

rettes opp.  

 

I planbestemmelsene 4.1 og 4.3 står det at 

høyeste maksimale permanente høyde på vollen 

er maksimalt 174 moh. FMOV antar at dette er en 

feilskrift og at rett maksimal høyde skal være 74 

moh. Dette må rettes opp.  

 

Konsekvensutredningene  

FMOV mener det flere steder ikke er samsvar 

mellom det som står i planbeskrivelsen at man 

skal gjøre og det som er beskrevet i 

konsekvensutredningene og fagnotatene. 

 

Dette gjelder f.eks. oppfylling av skytebanen for å 

hindre gjengroing og gjøre det enklere å ta seg 

frem mellom standplass og skyteskiver, mens det 

 

Plankart rettes opp slik at avgrensing av støyvoll 

samsvarer med planbestemmelsene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 moh. er korrekt, planbestemmelse rettes.  

 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivelsen er endret for å få bedre samsvar 

mellom planbeskrivelsen og 

konsekvensutredningen. I tillegg er det gjort 

endringer av noen planbestemmelser som skal 

ivareta forholdene bedre.  
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samtidig skal etableres ny dam der. Dette 

området er også vurdert grøftet, uten at 

konsekvensene av dette er diskutert i notat om 

overflateavrenning.  

 

I notatet om naturmangfold står det at føre-var-

prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven må tillegges 

vekt da man ikke har god nok informasjon om 

dammene i området, men det kan stilles spørsmål 

om konsekvensene ved dette er videreført i 

planbeskrivelsen.  

 

Skjermingsvoll  

FMOV stiller spørsmål om volumberegninger av 

vollene. Det står at hensikten med planen med å 

deponere masser er for å skjerme mot støy og 

øke sikkerheten ved skytebanen. FMOV mener at 

planforslaget i større grad bør vise hva som er 

nødvendig for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet og 

akseptable støyforhold for omgivelsene, og hva 

som vil være «overskudd» til et rent 

massedeponi.  

 

Det var tidligere vurdert å benytte lett 

forurensede/inerte masser til å bygge opp 

skjermingsvollene, men det er gått bort ifra dette 

og det er kun aktuelt å bruke rene masser. FMOV 

viser til Miljødirektoratets faktaark M-1243/2018 

(oppdatert oktober 2019) om Mellomlagring og 

sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke 

er forurenset. Det står i faktaarket at deponering 

av masser som berører sjø eller vassdrag må ha 

tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 32. 

Det må derfor søkes forurensningsmyndigheten 

om tillatelse til den foreslåtte deponeringen av 

masser dersom dette kommer i berøring med 

dammene i området. Det kan med fordel også tas 

inn i planbestemmelsene at det er rene masser 

som skal benyttes samt angi maksimal mengde 

som kan deponeres.  

 

Det er tatt inn krav til revegetering av vollen, jf. 

planbestemmelse 4.3 og krav om tilsåing med 

grasbakke. FMOV stiller spørsmål om det også bør 

stilles krav til treplanting dersom dette ikke 

kommer naturlig, da skog kan gjøre at 

skjermingsvollene glir enda bedre inn i 

landskapet.  

 

Forurensning  

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivelse og bestemmelser er justert for å 

bedre kunne ivareta dammens funksjon. Dette 

arbeidet forutsettes videreført i 

byggesaksbehandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumentene vil i større grad presisere at det 

er en kombinert hensikt, både støyreduserende 

tiltak og deponi, i tillegg til skytebane.  

 

 

 

 

 

 

 

Dette tas til orientering.  

 

 

 

Planbestemmelense justeres slik at det tydelig 

fremgår at det er rene masser som skal benyttes. 

Bestemmelsene vil også angi en maks. mengde 

på ferdigdeponert masse etter stabilisering av 

vollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsene justeres slik at det stilles krav 

til treplanting i foten av støyvollen.  
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Vedlagte rapport om vurdering av forurenset 

grunn og vann viser at det er høye forekomster 

av bly i jord (tiltaksklasse 5 og 5+) flere steder 

innenfor planområdet, men at dette i hovedsak 

knytter seg til arealer der det har vært kulefang. 

Det står i rapporten at det kan legges duk eller 

matter over eksisterende kulefang før disse fylles 

over med nye rene masser til skjermingsvoll. Det 

skal i henhold til utredningene da ikke være fare 

for avrenningsfare og spredning av 

forurensninger. FMOV er imidlertid usikre på om 

dette vil fungere etter hensikten. Det er også 

registrert forekomster av jordmasser med 

blykonsentrasjoner med tilstandsklasse 5 eller 

høyere mellom standplass og kulefang uten at det 

er videre omtalt hva som skal gjøres med dette.  

 

Ifølge Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 

om Tilstandsklasser for forurenset grunn kap. 2.3 

skal jordmasser med miljøgiftkonsentrasjoner 

over tilstandsklasse 5 anses som farlig avfall som 

normalt ikke må ligge igjen i grunnen etter 

graving og/eller etter opprydding. Det står også i 

Miljødirektoratets faktaark M-810/2017 om 

Kommunens oppgaver ved terrenginngrep i 

forurenset grunn at «masser over tilstandsklasse 

5 skal fjernes fra stedet». FMOV forventer at 

dette følges opp. FMOV mener at en overdekking 

av de forurensede massene slik planforslaget 

legger opp til, fører til at disse massene vil bli 

liggende der permanent. Videre kan fagnotatet 

om overvann og vurderingen om økt vannstand 

innenfor vollene, samt planbeskrivelsens 

opplysninger om at området vurderes drenert, 

indikere at det kan bli en økt utlekking av 

tungmetaller til omgivelsene. Det må derfor 

forventes at jordmasser med 

miljøgiftkonsentrasjoner over tilstandsklasse 5 

fjernes og leveres til godkjent mottak eller 

behandlingsanlegg for farlig avfall. Dette 

spørsmålet må imidlertid behandles i en egen 

tiltaksplan etter forurensningsforskriften kap. 2 § 

2-8. Reguleringsplanen og planbestemmelsene 

sier ikke noe om f.eks. overvåkning av avrenning 

fra området eller krav til håndtering av 

forurensede masser. Plan- og bygningsloven § 12-

7 nr. 3 åpner for at det kan settes krav om dette 

og FMOV ber kommune vurdere å ta inn dette.  

 

Biologisk mangfold  

 

 

 

 

I planbestemmelsen §3.4 forutsettes det at det 

skal være en overvåkning av avrenningen, og at 

det skal foretas en vurdering av avbøtende tiltak. 

Det er vil derfor naturlig at forhold knyttet til  

forurensing vurderes nærmere i byggesøknad slik 

at tiltak som framkommer i innspillet fra FMOA. I 

tillegg må tiltaket vurderes iht. 

forurensingsforskriften slik det framkommer fra 

FMOA  
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Det er bra at det er tatt inn rekkefølgekrav 

(bestemmelse 5.3) om at det må være etablert ny 

dam før eksisterende dammer kan fjernes. FMOV 

stiller imidlertid spørsmål om hvorfor ny dam skal 

etableres innenfor skytebaneområdet? FMOV 

mener primært at ev. etablering av nye dammer 

bør skje utenfor vollene. FMOV mener endingene 

vanskeliggjør salamanderyngling i den nye 

dammen.  

 

Det kan også stilles spørsmål om innholdet av 

tungmetaller som f.eks. bly, vil kunne bli så høyt i 

vannet at det ikke er særlig gunstig for ev. dyre- 

og planteliv der. Det kan derfor være grunn til å 

tro at en ny dam innenfor skytebaneområdet ikke 

vil kunne ivareta samme biologiske funksjon som 

eksisterende dammer, jf. planbestemmelse 5.3. 

FMOV ber om at jordvollens utforming revurderes, 

slik at det kan etableres en dam på utsiden av 

denne med tett kontakt til skogområdene rundt  

 

Støy  

Standplasser tillates oppført med nødvendig 

akustisk demping. FMOV ber om at det vurderes 

tatt inn krav i bestemmelsene om at beste 

tilgjengelige teknologi (BAT) skal benyttes slik at 

det sikres at støydempingen blir så god som 

mulig.   

 

Anleggsperioden  

Det er tatt inn krav om at støygrensene i 

retningslinje T-1442/2016 for anleggsstøy ikke 

skal overstiges i anleggsperioden. Dette er bra, 

men FMOV stiller spørsmål om kommunen også 

bør stille krav til avgrensing for tider på døgnet 

det kan drives anleggsarbeid og tilkjøres masser. 

Siden arbeidet vil gå over en del tid, kan dette 

være en måte å redusere belastningen for naboer 

og andre på.  

 

Det må tas inn krav i bestemmelsene om 

etablering av mottakskontroll og loggføring av 

massene som skal deponeres slik at det blir 

kontroll på hvilke masser som faktisk blir 

deponert. Området bør også sikres med gjerde for 

å hindre uvedkommende adgang til området i 

anleggsperioden og at sannsynligheten for 

uønsket deponering reduseres.  

 

 

 

 

 

 

 

I møte mellom forslagsstiller og kommune 

12.12.19 ble det enighet om at dam legges 

nærmere vannsiget sørøst i stedet for det 

nordvestre hjørnet. Det legges til en bestemmelse 

om at ny dam skal være etablert før oppfylling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik som det framkommer over er dammens 

relokalisert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsene justeres, og det tas med et 

krav om BAT.  

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsene justeres slik at det stilles krav 

til avgrensing av anleggsarbeid på visse tider av 

døgnet  

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsene justeres, og det vil bli stilt 

krav til mottakskontroll og loggføring av massene 

som skal deponeres.  
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3.2 Direktoratet for mineralforvaltning 

 

Sammendrag Kommentarer 

 

 

DMF kan ikke se at planen, som legger til rette for 

skytebane, kommer i konflikt med registrerte 

viktige forekomster av mineralske ressurser. Ut 

ifra foreliggende informasjon kan DMF heller ikke 

se at planen medfører uttak av masser som vil 

omfattes av mineralloven. DMF har derfor ingen 

merknader til offentlig ettersyn av 

detaljreguleringsplan for Fjell skytebane i Våler 

kommune.  

 

Ingen merknader som skal følges opp  
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3.3 Statens vegvesen 

 

Sammendrag Kommentarer 

 

 

SSV har innsigelse til planen som følge av at 

fylkesveg 1056 ikke er dimensjonert for anslått 

mengde anleggstrafikk.  

 

Generelt  

Radius i kryss kan med fordel tegnes inn i 

plankartet.  

 

Det er bra at det er tegnet inn siktlinjer i veg SV2, 

men SSV finner ikke tilsvarende siktlinjer i SV1. 

SSV ber om at siktlinjene i plankartet 

kvalitetsikres.  

 

Bestemmelsen om frisikt kan gjerne formuleres 

slik: «Innenfor område for frisikt skal det ikke 

være sikthinder høyere enn 0,5 m over tilstøtende 

vegs plan».  

 

Innenfor formål veg SV1 mener SSV at arealet 

bør begrenses til vegens faktiske areal, og ikke 

utvides mot nordøst, se avsnitt om 

trafikksikkerhet under.  

 

Innsigelse – trafikkanalyse og anleggstrafikk på 

fylkesveg 1056  

I trafikkanalysen og i planbeskrivelsen er det ikke 

redegjort for total mengde masse som skal 

transporteres. Den totale mengden masse må 

legge grunnlaget for hvor mange lastebillass som 

blir kjørt hver dag, og hvor lenge det er til 

ferdigstillelse. Det fremgår heller ikke om det er 

tatt hensyn til tillatt aksellast på fylkesveg 1056 

og hvordan anleggstrafikken vil belaste 

fylkesvegen. Tillatt aksellast er 10 tonn med en 

totalvekt på 50 tonn. SSV er kritisk til mengden 

anleggstrafikk og belastningen dette vil medføre 

på fylkesveg 1056. SSV har innsigelse til 

trafikkanalysens konklusjon på bakgrunn av at 

fylkesveg 1056 ikke er dimensjonert for denne 

mengden anleggstrafikk. Fylkesveg 1056 ble i 

2014 noe utbedret på deler av strekningen 

mellom Bjørnerød og Kalverød, men SSV mener 

at utbedringen ikke er tilstrekkelig for å håndtere 

mengden massetransport som er beskrevet. 

Samtidig er vegbredden på fylkesveg 1056 mange 

 

 

 

 

 

 

Plankart endres. Radius tegnes inn.  

 

Plankart endres, og siktlinjene kvalitetsikres. Det 

legges til siktlinjer for SV1.  

 

 

 

 

 

Planbestemmelse om frisikt endres.  

 

 

 

 

Plankart beholdes slik det pr i dag foreligger. 

Merknad tar ikke til etterretning.  

 

 

Det foreligger endringer som gir grunnlag for å 

trekke innsigelsen. (jf. innsigelsesnotat. Vedlegg 

12).  

 

Planbestemmelse justeres, og det stilles krav til at 

det må utarbeides en gjennomføringsavtale som 

skal godkjennes av Statens vegvesen.  
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steder ikke bred nok for at to lastebiler kan 

møtes, og det må etableres møteplasser for å 

håndtere dette. I tillegg er det en liten del av 

strekningen mellom Fjell skytebane og fylkesveg 

115 ved Kalverød som ikke er utbedret. På denne 

strekningen må dere gjennomføre utbedring før 

anleggstrafikken kan starte. Dette må sikres i en 

rekkefølgebestemmelse. Dersom det viser seg at 

fylkesvegen tar skade av den omfattende 

massetransporten, vil det bli påkrevd å redusere 

tillatt aksellast på vegen ytterligere eller at vegen 

utbedres og repareres.  

 

Det må lages en bestemmelse som sier at 

fylkesvegen med vegkanter, grøfter og 

vegområde til enhver tid skal holdes fri for søle og 

annen tilgrising som følge av massetransporten.  

 

SSV går ut ifra at all anleggstrafikk vil gå til og fra 

Fjell skytebane gjennom nærmeste kryss med 

fylkesveg 115, og ikke i den andre retningen 

rundt Bjørnerød. Det må allikevel lages en 

bestemmelse som sikrer dette.  

 

Innsigelse - Rekkefølgebestemmelser  

Som følge av tiltak som må gjennomføres på 

fylkesvegen i forbindelse med anleggstrafikken, 

må det til reguleringsplanen lages en 

rekkefølgebestemmelse som setter krav om 3 

gjennomføring av tiltak med et tidspunkt for når 

tiltakene nevnt over skal være gjennomført. SSV 

foreslår følgende bestemmelse. «Før 

anleggsarbeider som medfører massetransport på 

fylkesveg 1056 kan starte, må det være 

gjennomført tiltak på den nordligste delen av 

fylkesvegen slik at den tåler transporten. Det må 

videre være bygd tilstrekkelig antall møteplasser 

mellom avkjørselen til skytebanen og fylkesveg 

115. Statens vegvesen/Viken fylkeskommune skal 

godkjenne byggeplan for dette, og for alle andre 

tiltak som berører fylkesveger før arbeidet med 

vegtiltakene kan starte. Det skal inngås en 

gjennomføringsavtale som skal sikre 

gjennomføring av de nødvendige tiltakene, og at 

eventuelle skader på fylkesveg 1056 mellom 

avkjørselen til skytebanen og fylkesveg 115 

repareres fortløpende.» Byggeplanen skal 

inneholde alle tiltak som nevnt over, eventuelt de 

tiltakene SSV blir enige om i møte.  

 

Avkjørsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. Bestemmelse legges til.  

 

 

 

 

Tas til orientering. Det lages en bestemmelse som 

ivaretar dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnlaget for innsigelse foreligger (jf. vedlegg 

V12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsbestemmelsen justeres: Etter 

anleggsperioden kan avkjørselen reduseres til en 
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Avkjørsel V1 fra skytebanen mot fylkesveg 1056 

må utformes med stor nok radius til å håndtere 

anleggstrafikken. Etter anleggsperioden kan 

avkjørselen reduseres til en bredde på b1 = 3 m 

og en radius R2 = 4 m for biler.  

 

Alternativvurdering  

SSV mener at det i alternativ 0 bør redegjøres for 

dagens støynivå og påvirkning av omgivelsene for 

å underbygge gjennomføringen av alternativ 1, 

selv om dette er nevnt i planprogrammet. SSV 

kan ikke se at det er tatt stilling til om det er 

mulig å dempe støy med andre tiltak enn voller.  

 

Generelt  

Høydebegrensningen på vollene er nevnt minst to 

ganger i planbestemmelsene.  

 

I tillegg bør det i bestemmelse 4.1 for 

parkeringsplasser refereres til «skytebane 

[360]»/hensynssone for skytebane, siden 

sikringssone ikke er definert i plankartet. 

Alternativt kan det tegnes inn eget formål for 

parkering i plankartet  

 

 

Trafikksikkerhet  

Siden parkeringsarealet er potensielt ganske 

stort, mener SSV at det med tanke på 

trafikksikkerhet burde vært tilrettelagt areal for 

gående som skiller dem fra kjørende. Dette 

gjelder både i aksen fra skytebaneanlegg til 

parkeringsareal lengst sør og arealene rundt 

bygningene. Det burde i det aller minste ikke 

legges opp til parkerings- og kjøreareal rundt 

bygninger der myke trafikanter vil oppholde seg. 

Formål for gående kan med fordel tegnes inn i 

plankartet.  

bredde på b1 = 3 m og en radius R2 = 4 m for 

biler  

 

 

 

Støyvollene er utarbeidet ut fra en 

helhetsvurdering av støy, sikkerhet og behov for 

deponi. Standplasser forutsettes oppført etter de 

til enhver tid gjeldende kravene for støytiltak ved 

standplass (BAT teknologi). Dette fremkommer av 

planbestemmelsene. I tillegg refereres det til 

1442/-16.  

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsene justeres med feltkode H360.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anses ikke som et hensiktsmessig tiltak, jf 

møtereferat av 25.01.2020  
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3.4 Østfold fylkeskommune 

 

Sammendrag Kommentarer 

 

 

ØFK mener at det er behov for ytterligere 

avklaring av hensikten med planarbeidet. ØFK kan 

ikke se at vollenes størrelse er dokumentert 

nødvendig for å etablere tilfredsstillende 

støyskjerming. ØFK forutsetter at hensikten om å 

etablere deponi for masser kommer tydelig fram i 

planmaterialet før endelig behandling. ØFK 

anbefaler på det sterkeste at rutiner for kontroll 

av massene sikres i planbestemmelsene. 

Oppfylling til foreslåtte høyder berører ikke 

regionalt viktig landskap eller kulturmiljø. ØFK 

anbefaler at kommunen vurderer å redusere 

høydene på vollene dersom tiltaket får uheldige 

konsekvenser for lokale landskapshensyn. 

Belastningen fra anleggstrafikk og deponering kan 

også bli mindre dersom mengden masser 

reduseres. I vårt innspill til varsel om oppstart ba 

ØFK om en alternativutredning av ulike støytiltak 

som illustrerer og dokumenterer behovet for 

støyskjerming. Dette er ikke gjennomført, og den 

foreslåtte størrelsen på vollene er ikke begrunnet 

i støy- og sikkerhetsforholdene på skytebanen. 

ØFK anbefaler derfor på det sterkeste at det går 

fram av plandokumentene at mottak av masser er 

en hensikt i seg selv.  

 

Masseforvaltning  

I vårt innspill etterlyste ØFK bestemmelser for 

rutiner og kontroll av massene som skal mottas. 

Kommunen bør sikre at planens bestemmelser 

stiller krav til rutiner for kontroll av masser, og 

det må avklares hvem som er ansvarlige for å 

dokumentere massenes renhet.  

 

Anleggstrafikk og -drift  

Tiltaket vil ha en positiv innvirkning på 

støybelastningen fra skyteaktivitet. Økt trafikk og 

deponering vil derimot føre til økt støybelastning 

anleggsperioden. Støv og støy fra anleggstrafikk 

og drift kan medføre ulempe for beboere i 

området. Konsekvensene av anleggsvirksomheten 

bør utredes bedre i planforslaget. Det må 

vurderes om driftstider for tilkjøring av masser 

skal fastsettes i bestemmelsene, eller om det er 

tilstrekkelig at det henvises til støygrenser i T-

 

Hensikten med planforslaget presiseres 

ytterligere.  

 

 

 

 

 

Det er lagt inn en bestemmelse om 

mottakskontroll.  

 

 

 

 

Å finne egnede arealer for massedeponier er 

samfunnsmessig viktig, og området egnet for 

deponiet. En reduksjon av vollene er ikke ønskelig 

ut fra planens gjennomførbarhet. Dette er også 

grunnen til at det ikke bør gjøres nye 

alternativsvurderinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbestemmelsene justeres, og det legges til et 

krav om mottakskontroll  

 

 

 

 

 

Det er utarbeidet et notat som beskriver 

anleggstrafikken på fv.1056 (Innsigelsesnotat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELL SKYTEBANE  11  

  

1442. Kommunen bør vurdere hvordan 

bestemmelsene skal utformes for at planen skal 

bli et godt styringsverktøy i denne perioden.  

 

På grunn av omfanget av anleggstrafikken må det 

vurderes om det er behov for utbedringstiltak på 

veien.  

 

Landskapshensyn  

Virkingen av vollene i landskapet, og synlighet 

med og uten vegetasjon, er likevel mangelfullt 

illustrert i planforslaget. Kommunen bør vurdere å 

be om mer utfyllende illustrasjoner eller modeller 

som viser vollenes lokale virkning i landskapet og 

hvordan tiltaket vil være synlig fra ulike steder.  

 

Det er positivt at vollene skal revegeteres og at 

bevaring av skog skal etterstrebes.  

 

Naturverdier, avrenning, vannkvalitet og biologisk 

mangfold  

Dammer merket med hensynssone bevaring natur 

(H560) skal reetableres på skytebanens område. 

Det er knyttet usikkerhet til den nye dammens 

evne til å ivareta bevaringsområdenes biologiske 

funksjon, ettersom den står i fare for å bli isolert 

fra eksisterende våtmarkssystem. Det bør derfor 

ses på muligheter for å reetablere dammen på 

utsiden av vollene.  

 

Planen skal sikre at forurensing fra skytebanen 

ikke lekker ut i vannsig. Det vil bli nødvendig å 

kartlegge og overvåke avrenning fra forurensede 

masser og sette i gang avbøtende tiltak. Planen 

må utformes som et godt verktøy for kommunen 

for å sikre at forurensning i grunnen ikke lekker 

ut. Kommunen bør vurdere hvilke bestemmelser 

som bør tas inn for å sikre løpende overvåkning i 

anleggsperioden, og som sikrer at kommunen kan 

stoppe oppfylling i påvente av eventuelle 

avbøtende tiltak. Likeledes bør det vurderes 

bestemmelser som sikrer oppfølging over tid etter 

at oppfyllingen er ferdig.  

 

Hensynet til automatisk fredete kulturminner  

Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt  

 

 

Dette er ivaretatt i planforslaget, med 

forbikjøringslommer som er avklart og akseptert 

med vegeier (SVV nå VFK).  

 

 

 

Landskapsutredningen viser at potensialet for 

eksponering er svært begrenset. Det ansees 

derfor ikke er behov for nærmere illustrasjoner. I 

de reviderte planbestemmelser foreligger det krav 

om å beplante nedre del av jordvollene med 

skogsvegetasjon. Dette vil ytterligere begrense 

muligheten for innsyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankartet revidert i forhold til lokalisering av 

dammen i dialog med kommunen.  

 

 

 

 

 

 

Det er stilt krav om dette i planbestemmelser.  
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3.5 Miljørettet helsevern 

 

Sammendrag Kommentarer 

 

 

MHV har ikke kjennskap til hvordan skytebanen er 

regulert per i dag, men nye 

reguleringsbestemmelser (pkt. 3.1) åpner for at 

det kan skytes hver dag til kl. 21 og lørdag til kl. 

17. Åtte stevnehelger i løpet av en 

sommerperiode kan bety hver eller annen hver 

helg. Det står at for skyting med finkalibret rifle 

gjelder ingen skyte tids begrensninger. Den 

bestemmelsen må forklares eller tas vekk.  

 

Støyutredningen viser at bebyggelse med 

støyfølsomt bruksformål i området, som tidligere 

har ligget i gul støysone vil, etter utførte 

støydempende tiltak (oppføring av støyvoller), 

ligger utenfor gul støysone. Likevel kan det 

tenkes at bruk av skytebanen slik det tillates i  

reguleringsbestemmelser, kan representere en 

støy-belastning for omgivelsene/naboer. I planen 

står det at kan være aktuelt med å etablere en 

bane for pistolskyting. Dette er ikke tatt i 

beregninger i støyutredningen.  

 

Klima- og miljødepartementets Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging T-1442/ 

2016 angir kriterier for soneinndeling i 

støysonekart; LAFmax 65dB for gul- og 75 dB for 

rød støysone utenfor bolig for støyfølsom bruk.  

Grønnstruktur bør på en hensiktsmessig måte 

knyttes opp mot overordnet grønnstruktur i 

omkringliggende områder. Vegetasjon på utsiden 

av vollene bør sikres mot erosjon.  

 

 

Dette opprettholdes. Finkalibret gir vesentlig 

mindre støy enn for grovkalibret. Kommunen kan 

sette ytterligere begrensninger hvis ønskelig  

 

 

 

 

 

 

Det medfører ingen nye krav om endringer i 

plandokumentene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er hensyntatt  
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3.6 Ole Hermann og Maggie Fjeld (grunneier) 

 

Sammendrag Kommentarer 

 

 

Innspillet til planen er på 8 sider og det er ikke 

mulig å ha et sammendrag som ivaretar alle de 

detaljerte i innspillet i kommentarene. 

Kommentarene vil derfor konsentrere seg om 

hovedkapitlene. Dersom det ønskes å gå inn i alle 

detaljspørsmål i innspillet må derfor gå til den 

originale uttalelsen.  

 

Krav om passus i reguleringsplanen  

-  

Krav om protokollførsel i vedtaket  

-  

 

 

Krav til flere utredningsalternativer  

Hensikten med reguleringsplanen er beskrevet 

som støydemping og sikring av Fjell skytebane 

gjennom etablering av voller rundt banen. 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. Banen 

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 1927. Sett oppimot tiltakets  

konsekvenser og samfunnsnytte synes planen å 

ha en overvekt av negative konsekvenser. Motivet 

må tydeliggjøres, og planen må inkludere 

alternative utredningsalternativer for 

støyreduksjon.  

 

Utredningsalternativet inkluderer ikke vurderinger 

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  

 

Fjell skytebane er et eksisterende anlegg som har 

mulighet for å opprettholde sin virksomhet 

uavhengig av reguleringsplanen. En godkjent 

reguleringsplan hjemler de nye tiltakene som 

inngår i planen. Dette er lagt til grunn for 

vurderingene.  

 

 

Dette er forhold som ikke gjelder 

planutformingen, men dette avklares av 

kommunen.  

 

 

 

 

 

Det har ikke framkommet krav fra kommunen 

eller fylkeskommunale- /statlige etater om 

alternativsvurdering. Planen tar utgangspunkt i 

eksisterende skytebane og opprustning av denne.  

Det presiseres nå at vollene fyller tre viktige 

funksjoner; støydemping, sikkerhet og deponering 

av masser. Sistnevnte er forhold er viktig for 

planens gjennomføringsevne av de to første 

punktene.  

 

 

 

Dette er vurdert av Fylkesmannen, og det er tatt 

inn bestemmelser som ytterligere skjermer støy 

fra standplassene.  

 

 

 

 

Bestemmelse om mottaks/kontroll er nå lagt inn.  

 

 

 

 

 

 

Bestemmelse om støyreduksjon ved standplass er 

nå lagt inn jf. kommentarer til Fylkesmannen.  
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Hovedformålet er støyreduksjon, men detaljer 

rundt utforming av nye standplasser oppimot 

støyreduksjon er ikke beskrevet.  

 

Det må vurderes om økt skytetid med lavere støy 

kan virke mer negativt enn å beholde dagens 

skytetid, og dagens støynivå. 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 effekter av utredningsalternativene.  

 

Krav til begrensning i tid og sikring av lokal 

nytteverdi  

Tidshorisonten 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. 

 

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.  

 

Krav til avbøtende tiltak for økt trafikkbelastning  

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 ustabil 

grunn.  

 

Strengere krav til bestemmelser siden det i 

praksis skal bygges nye skytebaner  

Det synes ikke tydelig i fremlegget at man i 

realiteten skal bygge nye skytebaner med nye 

 

Planen forutsetter bruk av støyvoller for 

støyskjerming, og dette avgjørende for planens 

gjennomføringsevne.  

 

Skytetidene har tatt utgangspunkt i skytetidene i 

nåværende situasjon. Det gjøres ingen endringer 

på disse, men kan endres ved dialog med 

grunneier og kommune i fremtiden, hvis ønskelig. 

Dette er tatt inni bestemmelsene. 

 

Det ansees ikke som nødvendig nå å gjøre en 

ytterligere oppsummering ut over sammendraget 

i planbeskrivelsen.  

 

 

 

Det foreligger ikke krav fra myndigheter om 

sluttdato for oppfylling, men dette vil naturlig 

reguleres ut fra virksomhetens behov for 

avslutning. All skyting på banen under oppfylling 

må tilpasses krav til sikkerhet, og dette 

regulerings naturlig gjennom tidspunktene for 

skyting og oppfylling. Det er ansett at områdets 

egnethet for deponering av masser er et fornuftig 

valg, og det har ikke kommet innsigelse på dette 

fra Fylkesmannen.  

 

 

En begrensning av masser fra områder innenfor 

kommunegrensen kan ikke imøtekommes, og det 

ikke satt som krav fra myndigheter.  

 

 

Det foreligger ikke krav om å vurdere skytebanen 

i forhold til andre områder siden dette er en 

eksisterende skytebane som ønskes opprustes. 

Kommunen har vurdert at banen skal 

opprettholdes jf. kommuneplanen og aksept for 

reguleringsplanarbeid.  

 

SVV hadde innsigelse på bakgrunn av 

trafikkbelastningen i anleggsperioden. Det er 

utarbeidet planbestemmelser som sikrer at 

vegsystemet har nødvendig kvalitet og at det 

gjøres oppryddingstiltak for veganlegget.  

 

 

Områdets status som skytebane forsetter.  
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standplasser. Dette krever helt andre former for 

opprydding av eksisterende tekniske 

installasjoner, anlegg, forurensning, samt en 

annen vurdering av godkjennelser for etablering.  

 

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 ryddes 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 følger 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.  

 

Det er ikke vurdert å behandle dette som en 

konsesjonspliktig søknad, og undertegnede mener 

at dette er feil. Kulturdepartementets veileder for 

planlegging av skytebaner fra 2019 påpeker at 

vesentlig utvidelse av skytetider krever konsesjon 

etter forurensningsloven.  

 

Krav til mer informasjon og definerte krav rundt 

grunnforurensning  

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.  

 

Det er i rapporten om grunnforurensning kun 

foretatt prøver med «spadetak» i overflaten, og 

ikke hensyntatt banens historie, som er et 

kriterium i FFIs veileder som rapporten referer til.  

 

Tiltakshaver har foreslått å bruke 2500 mg Pb/kg 

som nedre grense for sanering, og argumentert at 

dette er «praksis fra andre skytebaner».  

 

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. 

 

Forutsetningene for planutformingen framkommer 

i planbeskrivelsen, og bestemmelsene er skjerpet 

iht. innspillene i høringen.  

 

 

Det forutsettes at tiltaket opparbeides iht. 

gjeldende krav og forskrifter.  

 

 

 

Det er nå satt krav om støyreduksjon og av 

standplassene. Ytterligere tiltak som foreslås kan 

innarbeides av skytterlaget, men dette kan ikke 

settes som krav i reguleringsplanen dersom det 

ligger utenfor gjeldene lover og forskrifter.  

 

 

 

 

 

 

 

Det foreligger ikke krav fra myndigheter krav om 

konsesjon  

 

 

 

 

 

Forhold rundt forurensing forutsettes å avklares 

iht. Fylkesmannens innspill. Det utarbeides en 

egen tiltaksplan som håndterer 

forurensingsaspektet. Det er satt krav til slik plan 

i bestemmelsene. 

 

 

Anleggsarbeidene forutsettes etablert iht. 

gjeldende retningslinjer.  

 

 

Det er ikke satt fram krav fra myndigheter om ny 

kartlegging.  

 

 

 

Forurensingsforhold knyttet til anlegget avklares 

med ansvarlig myndighet og i tiltaksplan. 
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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 at 

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 rundt 

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 

massene. 

 

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.  

 

Prøvene tatt i vannet samsvarer 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.  

 

Planbeskrivelsen kapittel 7.3.6 «Avrenning i 

dagens situasjon» viser ikke området nedstrøms 

planområdet mot Vansjø, 

Hobølelva/Bjørnerødvannet. Det står samtidig at 

nedbør vil renne gjennom naturlig fall til 

nærmeste vassdrag.  

 

Det må utarbeides en risikoanalyse for 

anleggsfase og fremtidig situasjon som viser 

hvordan man skal unngå transport 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». Flere er beskrevet i 

eget kapittel, men for eksempel er det ikke 

benyttet nok målepunkter ihht TA-2553/2009. 

Man har bare vurdert bly som utgangspunkt for 

grunnforurensning.  

 

 

Rapporten oppdateres og gjøres entydig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivelse er oppdatert og tiltaksplanen vil 

også ta for seg dette.  

 

 

 

 

 

Forurensingsforhold knyttet til anlegget avklares 

med ansvarlig myndighet, og tiltaksplanen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke stilt krav om nærmere risikovurdering 

enn det som foreligger  

 

 

 

Prosjektet forholder seg til myndighetene når det 

gjelder forurensingsforhold, og nødvendige tiltak 

må også vurderes i utviklingen av anlegget. 

Rapporten oppdateres. 
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Vurdering av saksbehandling  

-  

 

Feil i saksfremlegget  

Konsekvensutredningen for landskap og 

grønnstruktur har status «foreløpig utkast». 

Denne burde ferdigstilles, og kvalitetsikres mot 

øvrig dokumentasjon. For eksempel sier KU i 

kapittel 5.1 at «flere mindre vann og 

bekkesystemer ligger i området rundt 

skytebanen», mens notatet 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 

virker dette uheldig.  

 

Det er uoverensstemmelser i vollenes høyde og 

utforming mellom plankart, støykart og 

reguleringsbestemmelser. For eksempel viser 

plankartet voller på kotehøyde 173 moh., og 

reguleringsbestemmelsene inneholder en 

makshøyde på 19m over eksisterende terreng 

(som er ca. 50-70 moh.).  

 

Tiltaksplanen for forurensning er utarbeidet 

23.01.2018. Supplerende kartlegging ble ikke 

utført før seinere i 2018, uten at man oppdaterte 

hele planen  

 

Støykartet synes å ikke stemme; det viser 75 dB 

på toppen av «Fjellsbakken» sør for skytebanen, 

og derfra er det åpent terreng utover jordene. 

Allikevel viser kartet at lyden «stanser helt». Her 

må det sjekkes for feil i analysen eller det bør 

legges til en note om hva som inntreffer. 

 

Støyutredningen har benyttet støygrenser for 

tillatt bebyggelse ved eksisterende 

støyforurensning, mens de burde ha brukt 

grenser for etablering av ny aktivitet ved 

eksisterende bebyggelse; da planen i realiteten 

beskriver nye standplasser, ny 200m bane og ny 

pistolbane  

 

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 om 

 

 

 

 

 

Konsekvensutredningen for landskap og 

grønnstruktur er ferdig og anvisningen av 

foreløpig utkast er fjernet.  

 

Det kan ikke sies at det er uoverensstemmelse 

mellom KU landskap og forurensing, siden 

landskapsrapporten omtaler og små 

bekkesystemer som landskapselement, mens KU -

forurensing omtaler sårbare resipienter  

 

 

Høydeforhold for vollene er justeres slik at dette 

blir riktig.  

 

 

 

 

 

 

Forurensingsforhold knyttet til anlegget avklares 

med ansvarlig myndighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en eksisterende skytebane selv om 

standplassene justeres.  

 

 

 

 

 

Rød tekst er bare revideringer i planprosessen og 

skulle vært "svartet" ut av kommune før høring. 

Dette er rettet.  
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grunnforurensning hvor det står at det er liten 

sannsynlighet for spredning.  

 

Støykart «før» og «etter» må sammenlignes på 

samme grunnlag, altså må begge støykartene 

bruke samme beregningsparametere og 

visningsparametere. 

 

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 hensynssone 2 bør forbli urørt, 

og at det finnes fremmede arter på området med 

svært høy risiko for spredning.  

 

KU forutsetter at fremmede arter ikke tilføres i 

jordmassene. Planbeskrivelsen forklarer ikke 

hvordan dette skal sikres.  

 

ROS analysen inneholder ikke vurdering av 

samfunnsverdien «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 beiteområder på naboeiendom, 

fremtidige tomter osv.  

I planbeskrivelsen kapittel 5.6 «registrerte 

naturverdier» står det at potensialet til forekomst 

av salamander er «middels-god». I bioforsk 

notatet fra 2019 står det at potensialet er 

«middels høy-høy». Det kan fort tolkes at 

potensialet er middels til godt, snarere enn høyt. 

Dette bør komme tydeligere frem.  

 

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 

dette må også kvalitetsikres for å sikre at man 

oppnår ønsket støyreduksjonseffekt.  

 

Kapittel 7.3 i planbeskrivelsen skriver at det er 

forutsatt at man ikke skal forstyrre 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 planbeskrivelsens oppsummering av 

«vannforurensing» er det kun området på 100m 

 

 

Det er ikke satt krav om endring av støykart fra 

noen av myndighetene og dette ansees derfor 

ikke som nødvendig  

 

 

 

Nødvendige endringer i planbestemmelser og 

planbeskrivelser utføres iht. innspillene fra 

Fylkesmannen.  

 

 

Det forutsettes mottakskontroll av 

deponeringsmassene i revidert planbestemmelser.  

 

 

 

Det gjøres ingen endringer av ROS analysen siden 

dette ikke er kommentert av ansvarlig myndighet  

 

 

 

 

 

Planbeskrivelse og bestemmelser er noe justert 

iht. innspill fra Fylkesmannen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vollutformingen er justert i plankartet  

 

 

 

 

 

Det foreligger ingen krav om nærmere utredning 

av dette til reguleringsplan iht. tilbakemelding fra 

myndighetene, og dette ansees derfor ikke som 

nødvendig  

 

 

 

Det er ikke framkommet krav om dette til 

reguleringsplanen ansvarlig myndighet og dette 

ansees derfor ikke nødvendig  
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som er vurdert. Det må utføres en vurdering på 

resten av området også.  

 

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 forurensning. 

 

Kapittel 8.8. i planbeskrivelsen 

«Interessemotsetninger» viser kun til støy og 

trafikk. Det finnes også forurensning, 

privatrettslige, og økonomiske 

interessemotsetninger som skulle vært vurdert.  

 

 

 

 

 

Dette tas som et innspill i arbeidet med detaljerte 

arbeider for anlegget  

 

 

 

Interessemotsetninger er ikke ment å beskrive 

alle konflikter dette framkommer i KU, men mer 

interne motsetninger av ulike interesser.  

Dette vurderes ikke nærmere.  

 


