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Våler kommune - Faglige merknader til detaljregulering for Fjell Skytebane 

Vi viser til deres oversendelse datert 26.09.2019 med høring av detaljregulering for Fjell skytebane, 
plan-ID 0137_59, i Våler kommune. 
 
Det fremgår av planforslaget at det skal legges til rette for en oppgradering av skytebanen og 
etablere skjermende voller rundt anlegget for å forbedre støyskjerming og for økt sikkerhet. 
Området er satt av til idrettsanlegg – skytebane i gjeldende kommuneplan. 
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 25.11.2016. Vi viser også til regionalt planmøte den 
12.11.2019 der saken ble presentert. 
 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til 
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at 
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i 
kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i høringsprosessen er å ivareta nasjonale og 
vesentlige regionale interesser i planleggingen.  
 
Vurdering 
Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge 
arealbruken er innenfor rammene av nasjonal og regional politikk. Kommunen har også ansvaret for 
at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre 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. Vi ber om at dette blir rettet opp. 
 
I planbestemmelsene 4.1 og 4.3 står det at høyeste maksimale permanente høyde på vollen er 
maksimalt 174 moh. Vi antar at dette er en feilskrift og at rett maksimal høyde skal være 74 moh. Vi 
ber kommunen rette opp dette. 
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Konsekvensutredningene 
Vi 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 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. Vi mener planforslaget på enkelte 
områder fremstår som lite konsekvent og uferdig, og at man ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg 
eller tilpasser planforslaget for å redusere negative konsekvenser. 
 
Skjermingsvoll 
Vi 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. Vi 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. Vi 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. Vi 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 
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. Vi 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». Vi må forvente at dette følges opp. Vi 
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 
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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 vi ber kommune vurdere å ta inn dette.       
 
Biologisk mangfold 
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. Vi stiller imidlertid spørsmål om hvorfor ny dam skal etableres 
innenfor skytebaneområdet? Vi mener primært at ev. etablering av nye dammer bør skje utenfor 
vollene. Vi mener det vanskeliggjør salamanderyngling i den nye dammen dersom dyrene må ta seg 
frem over eller rundt en høy voll for å komme frem til dammen. Selve dammen vil høyst sannsynlig 
ligge med omgivelser (lite vegetasjon) som ikke er gunstig for naturmiljøet en ønsker å reetablere i 
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. Vi 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. Vi 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 vi 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. 
 
Konklusjon 
Vi har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. 
Basert på tilsendt informasjon har vi merknader til planforslaget om forurenset grunn, biologisk 
mangfold, støy og massedeponering. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet. 
 
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
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Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Bjørn Murvold 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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