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§1 Planens avgrensing 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. Området 
omfatter/berører eiendommene Gnr./Bnr. 42/2,7. 

§2 Reguleringsformål, jfr. Plan og bygningsloven § 12-5 

1. Bebyggelse og anlegg,  
- Skytebane (S) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  (jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 2)  
- Kjøreveg (KV1-3)  
- Parkering (P) 
- Gangveg (GV) 

3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (jfr. pbl §12-5, 2. ledd 
nr. 5)  
- Landbruk (LN) 

4. Hensynssoner i reguleringsplan, jfr. pbl § 12-6  
- Sikringssone frisikt (FRISIKT) 
- Faresone, (Fare) 
- Båndleggingssone, skog (BÅNDL) 

5. Rekkefølgebestemmelser, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd, nr. 10  
6. Generelle bestemmelser / Felles bestemmelser 



 

§3 Rekkefølgebestemmelser 
Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til skytebaneanleggene 
før: 
1. Tilhørende standplassoverbygg er bygd.  
2. Det er bygd støyskjerm ved A på kartet med topp på kote 121moh. Høydene 

kan varieres forutsatt at støynivået for omgivelsene ikke øker.  Støyskjermene 
skal begynne 5meter bak forkant av standplassen og gå ut 10meter foran 
forkant standplass.  Den kan bygges som en kombinasjon av jordvoll og 
oppbygd skjerm. Jfr. kap. 7.1 i planbeskrivelsen 

3. Det er bygd støyskjerm ved B på kartet med topp på kote 129moh.  Høydene 
kan varieres forutsatt at støynivået for omgivelsene ikke øker. Den kan bygges 
som en kombinasjon av jordvoll og oppbygd skjerm.  Jfr. kap. 7.1 i 
planbeskrivelsen. 

4. Instruks for bruk av banen er gitt av Politiet, jfr: ”Forskrifter om anlegg av og 
kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988.” 

$4 Generelle bestemmelser/Fellesbestemmelser 

1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med 
trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og 
fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50 
(Kulturminneloven) § 8. 

2. I tidsrommet fra og med mai til og med oktober tillates det skyting til følgende 
tider: 
• Tirsdag og torsdag  kl. 9-21 
• Lørdager  kl. 9-18 
• I tillegg tillates en bevegelig ukedag på hverdager med inntil 10 bruksdager 

pr år. 
• Det kan tillates skyting på søndager i forbindelse med stevner inntil 5 

ganger i året.  Naboer til skytebanen skal hvert år varsles om 
stevnesøndagene når terminlistene for året er fastlagt. 

§5.  Bebyggelse og anlegg 
1. Skytterhus:  I området regulert til skytebane tillates oppført skytterhus.  Bygget 

og interne adkomster skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet.  Maksimalt 
bruksareal for skytterhuset er på T-BRA = 200m2. Maksimal gesimshøyde er 
5,00m og maksimal mønehøyde er 8,5 m.  Høydene regnes fra planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. Bygg og adkomst skal tilfredsstille 
krav om tilgjengelighet.  Skytterhuset kan også bygges i tilknytning til 
standplassene. 

2. Leirduebanen skal oppføres slik at skyteretning og plassering samsvarer med 
reguleringsplanen.  Standplassene skal være ”lukket” og støydempet.  
Standplassgulvet skal ligge på kote 117moh.   

3. Viltmålbanen skal oppføres slik at skyteretning og plassering samsvarer med 
reguleringsplanen.  Standplassene skal være ”lukket”, støydempet og med 6m 
fremtrekk og 3,6m bredde .  Standplassgulvet skal ligge på kote 117moh.   
 



§6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kjøreveg (KV1-3) 
1. Det skal anlegges sperrebom på KV -3. ved avkjørsel fra KV-2, 
2. Skråninger sikres mot ras, jordkles og tilsås. 
3. Det kan legges el- og telekabler i veggrunnen. 
4. Alle interne adkomster skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet. 
5. KV-1 og 2 er privat mad allmenn tilgjengelighet. 
6. KV-3 er privat. 
7. Veger kan justeres etter terrenget. 

§7. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkering (P)  
1. Skjæringer og skråninger skal jordkles og tilsås.  2 av parkeringsplassene skal 

være universelt utformet.  Plassering angis i søknad om rammetillatelse. 
2. Parkeringen er privat. 

§8. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Gangveg (GV). 
1. Gangvegen skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet. 
2. Gangveg er privat.  
3. Veger kan justeres etter terrenget. 

§9. Landbruk  
Landbruksområdet kan drives som skogbruk. 

§10. Hensynssoner i reguleringsplan. 
1. Sikringsone frisikt (FRISIKT1-2):  Frisiktsonen skal opparbeides og 

vedlikeholdes slik at vegetasjon og objekter ikke stikker over mer enn 0,5 
meter over en linje mellom vegene i frisiktsonen. 

2. Faresone, skytebane (FARE):  Bruken av skytebanene skal skje etter de 
bestemmelser som er fastsatt i politiets godkjente sikkerhetsinstrukser.  
Ytterbegrensingen av fareområdet skal merkes med varselskilt.  KV-3 
gjennom fareområdet utstyres med bom/kjetting med varselskilt. 

3. Båndleggingsone (BÅNDL):  I båndleggingsonen skal vegetasjonen beholdes 
for å begrense skytestøyen til omgivelsene.  Det er tillatt å bygge støyvoll som 
ikke skal beplantes.  Sår i terrenget etter bygging og vedlikehold skal utbedres 
og tilplantes.  Skogen skal fornyes slik at den opprettholdes som  ”tett skog” 
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