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VENNESLA KOMMUNE: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR IDRETT/SKYTEBANEOMRÅDE 
FOR VENNESLA JEGER- OG SPORTFISKEFORENING VED BJORTJØNN, PÅ DEL AV G.NR 13 
B.NR. 1 og 5. 

 

KAP.  1.  INNLEDNING. 
Vennesla Jeger- og sportfiskeforening har hatt sitt eksisterende skyteanlegg i Skjerkedalen ved 
RV 405.  Foreningen  har ca 500 medlemmer som aktivt benytter anlegget.  Virksomheten er en 
viktig del av grunnlaget for opplæring av dyktige jegere.  Foreningen er ungdomsarbeide en 
viktig del.  Det betyr mye å gi unge jegere en god forståelse av gode jaktvaner og trygg 
våpenbruk.  I tillegg arrangeres det opplevelses  og opplærings dager for bedrifter. 
 
Bakgrunnen for at Vennesla JSF må finne et nytt sted for sitt anlegg er at er at Statnett har 
plassert ny høgspent med nettfiberkabel over fareområdet/nedslagsområdet for 2 av de 
eksisterende leirduebanene.  Både høgspentnettet og ikke minst fiberkablen er vitale for el. og 
internett leveransene på Sørlandet.  Skade på dette vil kunne få store negative effekter på el. og 
internett sikkerheten.  Statnett har derfor forlangt av anlegget stenges.  Fordi det er Statnett som 
er årsaken til dette vil de utbetale erstatning for den eksisterende banen, i praksis en frivillig 
ekspropriasjon for å spare tid.  Banene ble nylig stengt med øyeblikkelig virkning etter enighet 
mellom partene både om stenging og økonomisk kompensasjon. 
 
Vennesla JSF har etter at de ble klar over situasjonen vært aktive for å finne seg et mulig nytt 
sted for virksomheten.  Det aktuelle området eies av Vennesla Kommune.  Det har vært møter 
mellom VJSF og kommunen og plassering av anlegget her.  I kommuneplanen er området satt 
av til idrettsanlegg i samarbeide med VJSF. 
 
På den eksisterende banen har VJSF: 

• Leirduebane komplett med utkaster.  I tillegg er det bygd tak over standplassområdet. 
• Klubbhus med ammunisjonsbunker i kjelleren. Grunnflate 60m2. 
• Lager, 20/30m2. 
• 2 sportingbaner. 
• Adkomst og parkering 

På det nye området forutsettes bygd et tilsvarende anlegg med strenge støykrav.   
 
Området ved Bjortjønn et planlagt på en kommunal skogseiendom g.nr. 13/1, men vegen 
krysser også fra FV 70 og innover til b.nr. 5. 
 
Planen er utarbeidet av Asplan Viak og Siv.Ark. A.O.Penne AS i samarbeide.  Ark. Penne 
har meget lang erfaring i planlegging av skytebaner, både teknisk, skytemessig, støy og 
regulering etter å ha vært skytebaneteknisk konsulent for Det Frivillige Skyttervesen i 20-25 
år.   
 

KAP.  2. OPPSTARTSMØTE OG VARSEL OM REGULERING. 
Oppstartsmøte ble holdt 23/5/2011, referat vedlegges som bilag 1.   Planområdet er i dagens 
Kommuneplan et LNF område, men er i den reviderte planen tatt med som idrettsområde. 
 
Varsel om regulering ble sendt ut den 6/6/2011fra Asplan Viak, Lyngdal se vedlegg.  I tillegg ble 
det holdt møte og befaring med naboene og VJSF den 16/6/2011.  Varselet ble også annonsert.  
Her gjengis kun hovedpunkter i de mottatte merknadene.  Under møte/befaring ble det diskutert 
adkomstveg og støyulemper.  Som resultat av møtet er støydempingen av anlegget økt med 
støydempet standplassoverbygg og ytterligere demping med 3m høge støyskjermer/voller på 
hver side av området.   
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2.1 Merknader og kommentarer. 
Det kom inn følgende merknader innen fristen, våre kommentarer er angitt i kursiv skrift: 
 
a. Torkel Drivenes, Honnemyr, datert 14/6/2011. 
Dersom det er slik at prosjektiler fra skytebanen ikke kan komme utenfor det markerte 
område må dette dokumenteres og angis i underlaget.  Det forutsettes oversendt ny eller 
kompletterende dokumentasjon. 
Anlegget er ikke en skytebane for gevær, men leirduebane for haglammunisjon.  
Fareområdet er definert i ”Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile 
skytebaner av 1. Juli 1988.  Planavgrensingen er gjort slik at planen omfatter forskriftens 
krav til fareområde.  Dette ble det redegjort for på møte/befaring. 
 
b.  Oddbjørn Stølen og Vesla Stavenes, Honnemyr, datert 8/7/2011. 
Det bes om at støynivåene reduseres, videre stiles det krav til vegen og adkomst til 
bebyggelsen, samt asfaltering.  Skogsvegen som skal benyttes som adkomst til 
Leirduebanen må kunne benyttes som før.  Den benyttes bla av hester/elektrisk rullestol. 
Støydempingen er skjerpet som avtalt på møte/befaring. Veistandarden skal heves både i 
kryss/avkjøring g stigningsforhold.  Hvorvidt vegen skal være bomveg må en komme 
tilbake til som egen sak fordi vegen er privat.  VJSF er for sin del innforstått med at en må 
samarbeide med naboene om adkomsten på en eventuell bomveg.  Vegen bør kunne 
være 30km sone forbi de 2 aktuelle boligene. 
 
c.  Statens Vegvesen, datert 7/7/2011. 
Det er ingen merknader.  En må legge vekt på avkjørselen fra fylkesvegen. 
 
d. Vest-Agder Fylkeskommune, plan og miljø, datert 4/7/2011. 
Det må stas hensyn til friluftsinteressene i området. Det er viktig at anlegget plasseres 
hensynsmessig med tanke på støy og eventuelle stier i området.  Det bør også vurderes å 
legge til rette for parkeringsplasser som i tillegg til å tjene det nye anlegget også kan gi 
plasser for benyttelse av området med tanke på friluftslv. 
Baneområdet er lagt på ei hylle i terrenget som ikke har noen stier.  Beliggenhet, 
skyteretning og dempetiltak er optimalisert slik at terreng, standplasser og støyskjermer gir 
så god støydemping som mulig, se støysoneberegningen som er vedlagt.  På enden av 
den eksisterende skogsvegen er det en tømmervelt som i dag benyttes som 
parkeringsplass for turgåere.  Parkeringsplassen på banen vil kunne benyttes av turgåere, 
men dersom kommune og naboer kommer til at vegen skal ha bom vil det være 
vanskelig. 
 
e. Fylkesmannen i Vest-Agder, datert 8/7/2011. 
Fylkesmannen hadde ingen merknader til at dette område kunne benyttes til 
Idrett/leirduebane i den nylig reviderte kommuneplanen.  Støyforhold og sikring i forhold til 
annet friluftsliv må hensyntas i planarbeidet.   
Det minnes om at det i vurderinger og beskrivelse redegjøres for planens konsekvenser for 
barn og unge, samt funksjonshemmede jfr. MD rundskriv T-2/08,  samt om T-5/99B om 
tilgjengelighet for alle. 
Vedr. Støy vises til MD rundskriv T-1442/2005.  Den må gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyse for området. 
Utvelgelse av området i kommuneplanen er gjort etter vurderinger og støyberegninger 
utført av undertegnede for VJSF.  Plassering og støyforhold er kommentert i kommentarer 
til V-A Fylkeskommunens merknad.  Støy/støysoneberegningene viser at en vil ligge godt 
under kravene i MD rundskriv T-1442.  Forholdet til barn og unge kommenteres i 
planbeskrivelsen.  Risiko- og sårbarhetsanalyse vedlegges. 
 
f. Sverre Heggland, Honnemyr, datert 18/6/2011-. 
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Merknaden er skrevet etter befaring/møte i området den 16/6/2011.   
Her gjengis kommentarene punktvis med kommentar for hvert punkt 

 
På møtet ble det redegjort for støyvurderingene som var gjort før kommunens plassering 
av området i kommuneplanen og det ble lovet at en skulle vurdere ytterligere forbedring 
av støyforholdene.  Denne planen har med bedre støydemping enn de foreløpige 
planene.  Beliggenhet, skyteretning og dempetiltak er optimalisert slik at terreng, 
standplasser og støyskjermer gir så god støydemping som mulig, se støysoneberegningen 
som er vedlagt.  Det blir støydempede standplassoverbygg og støyskjermer på begge 
sider av standplassene. 

 
Vegen vil bli standardhevet i forhold til dagens veg, med nytt kryss med betydelig bedre 
sikt og stigningsforhold i avkjørselen enn i dag.   

 
I det område han peker på er det gjort støyberegninger med de valgte dempetiltakene 
og støynivået vil ligge på ca 50 DB(A,I) i dette området, punkt I2 på vedlagte 
støysonekart.  Støysonekartet viser at grensen for gul sone (65 dB) som er grense for 
vurdering av bebyggelse går langt fra dette område.  

 
Under befaringen ble det redegjort for at dette området egnet seg godt spesielt av 
støymessige hensyn.  Flytting av denne virksomheten til eksisterende området medfører økt 
skuddantall og ny støybehandling for disse anleggene med krav ommulige innskjerpede 
støykrav.  Ut fra den kjennskapen en har om de aktuelle alternativene vil støy, sikkerhet og 
eiendomsforhold vil flytting til noen av disse områdene i praksis være svært 
vanskelig/umulig uten ny og lang planprosess og nye kontrakter og bygningsmessige 
inngrep. 

 
Planen som utarbeides er kun erstatning for den eksisterende banen, men samme anlegg 
og kapasitet. 
 
g.  Agder politidistrikt, datert 28/6/2011. 
Potitiet gir sikkerhetsmessig forhåndsgodkjenning av baneområdet etter Forskrift om 
anlegg av kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. Juli 1988.  Endelig 
godkjenning gis når anlegget er ferdig bygd. 
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KAP.  3.  REGULERINGSFORSLAG. 
 

3.1 Planstatus. 
Området er medtatt i den sist reviderte kommuneplanen som idrett/leirduebane etter 
henvendelse fra VJSF. 
 

3.2 Eiendomsforhold. 
Baneområdet ligger på kommunalgrunn.  Andre grunneiere berøres ved innkjørselen fra 
fylkesvegen. 
 

3.3 Adkomst og trafikksikkerhet. 
Adkomstvegen som skal benyttes er en eksisterende veg som gir adkomst til 2 boliger som 
ligger ved fylkesvegen, videre er vegen en skogsveg som også benyttes som turveg, for 
folk og hester.  Avkjørselen er dårlig med vanskelig stigning og dårlig sikt.  Avkjørsel vil bli 
opparbeidet etter vegvesenets normer med bedre sikt og stigningsforhold.  
Reguleringsbredden på vegen tar hensyn til at den skal kunne utbedres med grøfter og 
stikkrenner, samt møteplasser.  I tillegg kan det være aktuelt å legge strøm og telekabler i 
vegområdet.  Vegen opp fra den eksisterende skogsbilvegen er også en eldre skogsveg 
som er igjengrodd.  Den utbedres.  Her går også en bekk ut fra området.  Vegarealet er 
derfor gjort så romslig at det er plass til utbedring av adkomsten og utbedring av bekken 
for å unngå fremtidig flom og rasfare. 
 

3.4 Hensyn til barn og unges interesser. 
Området er i dag ikke spesielt interessant for barn og unge.   
 

3.5 Universell utforming. 
Adkomsten til området er biladkomst på grunn av terreng og avstand til brukere.  Banens 
anlegg skal bygges med bla. spillemidler og skal derfor ha Universell utforming.  
Funksjonshemmede/rullestolbrukere vil også kunne benytte anlegget. 
 

3.6 Analyse av risiko og sårbarhet, ROS. 
Bilag 3 er sjekkliste for risiko og sårbarhet.  For dette området er risiko og sårbarhet knyttet 
til etablering av skytebane.  Etablering og drift skal følge "Forskrift om anlegg av kontroll 
med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. Juli 1988".  Hele det farlige området er 
medtatt i reguleringsplanen.  Politiet er sikkerhetsmyndighet og godkjenner området og 
driftsinstruks.  Før skyting skal det varsles med synlig flagg eller tilsvarende.  Under bruk er 
standplassleder ansvarlig for å kontrollere og observere skytterne, samt det farlige område.   
 

3.6 Detaljutforming. 
Leirduebanen er planlagt med adkomst fra fylkesvegen via den eksisterende 
skogsvegen/boligadkomst, se 3.3. 
 
Anlegget består av: 

• Leirduebane med 90 graders skytevinkel, komplett med utkaster.  Banen skal ha 
støydempet standplassoverbygg og  støyskjermer på begge side av standplassen med 
høyde 3 meter regnet fra skyteplassene.  Avstand fra skjermtopp til den skyteplassen som 
er lengst unna skal være 20-25 meter.   

• Klubbhus med opphold, sanitæranlegg og lager. 
• 2 sportingbaner med bundet skyteretning parallell med leirduebanen.  Sportingbanene 
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skal også ha støydempet overbygg og støyskjerm på nordsiden med høyde 3 meter 
regnet fra skyteplassene.  Avstand fra skjermtopp til den skyteplassen som er lengst unna 
skal være 30 meter. Sporting baner er baner hvor det skytes på leirduer, men på andre 
måter en vanlig leirdueskyting.  Det kan for eksempel være baner som er utformet med 
underlag hvor leirduer kan hoppe omtrent som harer eller liknende for at jegere skal 
kunne øve seg på andre typer vilt enn fugl i flukt 

• Adkomst og parkering. Det er satt av plass til 34 biler. Som anses tilstrekkelig for et anlegg i 
denne størrelsen. 

 

3.7 Reguleringsformål, tabell. 
Det regulerte område omfatter følgende reguleringsformål i henhold til plan og bygningslovens 
(PBL) §25: 

Reguleringsformål   Areal i daa 
Bebyggelse og anlegg PBL.§12-5.1 Idrettsområde (Skytebane 1640) 65,26 daa 
Samferdselsanl. og 
teknisk infrastruktur PBL.§12-5.2 Kjøreveg (2011) 5,12 daa  
  Annen veggrunn (2019) 5,93 daa 
  Parkering (2080) 0,75 daa 
Hensynsoner, 
regukeringsplan PBL.§12-6 Frisikt (140) Med i idrettsområdet 
  Skytebane (360) Med i andre områder 

  Høgspent (370) Med i andre områder 
  Sum regulert areal: 177,06 daa  

 

3.8  Bebyggelse og anlegg, PBL §12-5.1. 
Området er som før nevnt med i kommuneplanen som idrettsområde.  Område omfatter 
fareområdet og plass for skytterhus og noe tilleggsone.  Det skal og gi plass til bygging av 
banene og skytterhuset med interne stier og støyskjerming.. 
 

3.9  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL §12-5.2. 
Formålene omfatter utbedret kjøreveg fra fylkesvegen, annen veggrunn for grøfter, utbedring av 
overvann, møteplasser og evt. kabler.  Parkering omfatter 34 parkeringsplasser. 
 

3.10  Hensynssoner, PBL §12-6 
Områdene omfatter: 
Frisiktsone ved avkjørsel fra fylkesvegen. Denne må utbedres i forhold til dagens som ikke 
overholder vegmyndighetens krav. 
Skytebane, omfatter fareområdet som er det arealet som er definert som fareområde etter 
gjeldende sikkerhetsforskrifter. 
• Politiet ved politimesteren er tillagt myndighet å foreta sikkerhetsmessig godkjenning av 

skytebaner.  Hjemmel for dette er våpenloven med "Forskrift om anlegg av kontroll med og 
godkjennelse av sivile skytebaner av 1. Juli 1988."  Politiet kan evt. delegere myndigheten til 
lokal politimyndighet.  Anlegget er konstruert i følge disse bestemmelsene. 

• Endelig godkjenning av skytebanen skjer etter at banen er bygd og i forbindelse med 
politiets godkjenning av sikkerhetsinstruksen. 

Høgspent er medtatt i et lite felt der en eksisterende høgspentledning krysser eksisterende 
regulert adkomstveg. 
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KAP.  4.  MILJØMESSIGE VURDERINGER. 

4.1 Støy. 
Bilag 4 inneholder støysonekart med punktberegninger for den nærmeste bebyggelsen.  
Støyberegninger og tiltak er gjort i samsvar med MD rundskriv T-1442 og dets retningslinjer. 
Normalkriteriene for skuddstøy er: 

 
Banen antas å få mindre enn 65000 skudd i året.  Da vil gul og rød sone bli på hhv 65 og 70 
dB(A,I).  Tabellen nedenfra er fra T-1442.  

 

 
Skuddlydberegningene er foretatt ut fra beregninger og vurderinger på kart.  Ut fra 
kartgrunnlaget er terrengets eventuelle skjermingsforhold beregnet. Standplassene er forutsatt 
med støydempet standplass. Leirduebane mot syd skal ha støyskjermer/voller på sør- og 
nordsiden med minimum høyde 3 meter over skyteplassene og lengste avstand til den 
skyteplassen som er lengst unna skal ikke være over 20-25 meter.  Støyskjermene skal begynne 5 
m bak standplassen og gå ut 20 meter foran forkant standplass. 
Sportingbanene mot nord skal ha støyskjerm/voll på nordsiden med minimum høyde 3 meter 
over skyteplassene og lengste avstand til den skyteplassen som er lengst unna skal ikke være 
over 30 meter.  Støyskjermene skal begynne 5 m bak forkant av standplassen og gå ut 20 meter 
foran forkant standplass.   
 
Ekkovirkninger er ikke vurdert.  Eventuelt ekko kan kun fastlegges ved prøveskytinger og målinger 
på stedet.  Ut fra terrengets beskaffenhet virker det ikke naturlig at ekko vil ødelegge de 
dempetiltakene på banene og den naturlige terrengdempingen i vesentlig grad fordi hele 
bakgrunnen er skogkledt. 
 
Erfaringsmessig er beregnede verdier i praksis som oftest høyere enn de verdier en etterpå kan 
måle.  Dette skyldes: 
• Etter beregningsmetoden skal beregningene forutsette medvind fra banen og til alle 

beregningspunktene.  Dette betyr at beregningene kun har statistisk relevans i de tilfellene 
hvor de fremherskende vindretninger samsvarer med retningene mellom bane og 
beregningspunkt.  I de øvrige tilfeller er den statistiske sannsynlighet for beregningene dårlig 
og i retning av for høye beregnede verdier. 

• Beregningene er foretatt uten at det er tatt hensyn til vegetasjonsdempingen. Vegetasjon er 
"forgjengelig" over tid.  Vegetasjon kan redusere støynivåene med opptil 9 dB ved inntil 200 m 
skog som lydbanen går gjennom.   

Støyberegningene viser at med unntak av ei hytte syd forområdet ved Grunnevannet som hat 
54 db(A,I) så ligger nivåene for nærmeste bebyggelse på fra 50 dB og lavere på grunn av 
gunstig beliggenhet i terrenget og de valgte dempetiltakene, se bilag5 -støysonekart.   65 dB 

I praksis vil ikke kravet til årsmidlet ekvivalentnivå (siste kolonne) være relevant for de minste banene 

(som denne). Skuddmengden og antall dager med aktivitet er her så lavt at støynivået alltid vil være 

under de angitte grensene. For baner med under 150 000 skudd pr år kan man derfor alltid se bort fra 

ekvivalentnivå, og begrense soneberegningene til maksimalnivå.  



 

Arkiv MAC: 1766VenneslaJSF-Plan230911.doc  Side: 7 

støysonen (gul sone) berører ingen bebyggelse og banen kan dermed benyttes uten særlige 
bruksrestriksjoner i hht MD rundskriv T-1442 , se tabell 35 ovenfor.  For 65000 skudd er egentlig gul 
sone 70 dB, men det foreslås å benytte 65 dB og 70 dB som hhv. Gul og rød sone. 
 
I reguleringsbestemmelsene er det innarbeidet 2 kvelder/hverdager og lørdag som normal 
bruksbegrensing i sommerhalvåret som hovedregel: 
I tidsrommet fra og med mai til og med oktober tillates det skyting til følgende tider: 
Tirsdag og torsdag  kl. 16-21 
Lørdager  kl. 10-18 
I tillegg tillates en bevegelig ukedag på hverdager med inntil 10 bruksdager pr år. 
I tidsrommet fra og med november til og med april tillates det skyting til følgende tider: 
En ukedag  kl. 16-17.  Ukedagen fastsettes årlig. 
Lørdager kl. 10-18 
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. 
 

4.2 Viltinteresser. 
Området banen er planlagt i er et skogsområde hvor det jaktes hjortevilt.  En skytebane har, 
etter den erfaring en sitter med fra skytebaner og viltstell, liten negativ innvirking på utbredelse 
av vilt.  I de fleste skytebaneområder er det tvert om ofte mer hjortevilt enn i andre tilliggende 
områder.  Dette skyldes sannsynligvis at uberegnelig trafikk reduseres i tilknytning til skytebaner - 
og at området på grunn av sikkerhetskravene har lavt voksende vegetasjon som lett lar seg 
beite på av hjortevilt.  
 

4.3 Forurensing. 
I dag benyttes det ikke blyholdig ammunisjon i de haglvåpen som skal benyttes på banen.  
Området er et skogsområde uten kjent eksisterende forurensing. 
 

4.4 Vann og avløp. 
Det er ikke offentlig vann eller avløp i området.  Det er planlagt et klubb/skytter hus som vil 
inneholde et kjøkken og toalettanlegg for egen bruk.  Det forutsettes hentet vann fra grunnbrønn 
som graves eller bores i området.  Bruksmengden av sanitæranlegget er normalt så liten at en i 
praksis kan benytte tette tanker til avløpet.  Selv med tett tank på skal det normalt holde med en 
gang tømming i året med vannbesparende utstyr.  Dermed unngår en forurensing fra avløpet 
 

5.5 Friluftsinteresser. 
Veien inn i området er en skogsbilveg som ender i en snuplass og tømmervelt.  De benyttes av 
turgåere og hester som rides elle kjøres  på vegen .  Der skyteanlegget er planlagt er det ingen 
turstier som berøres av fareområdet eller veger.  Til det er området for ulent og bratt.   
Tømmervelten innenfor er utgangspunkt for turer videre sydover i området.  
 
Ytterkanten av sikkerhetssonen er godt merket med tydelige varselskilt.  Banen sikkerhets 
inspiseres rutinemessig vår og høst av brukerne, og er et viktig element når politiet foretar sine 
sikkerhetskontroller av banen.  
 
Foruten sikkerhetsaspektet kan støymessige forhold være til sjenanse for friluftslivet.  Skytebaner 
og virksomheter der er en viktig del av viltstellet og sikker human jakt. 
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4.6 Kulturminner 
Det er ingen kjente kulturminner i området.  I reguleringsbestemmelsene e det imidlertid tatt inn 
en bestemmelse om å melde fra til Fylkeskonservatoren dersom en skulle gjøre funn under 
anleggsarbeidene, 
 

5  BILAG:  
Bilag 1:  Referat fra oppstartmøte med Vennesla kommune den 23/5/2011 
Bilag 2:  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 23/09/2011. 
Bilag 3:  Forslag til reguleringsplan, datert 23/09/2011.  Plankartet er på A1 Størrelse, i dette heftet 

vedlegges 2 utsnitt som dekker planen.  Vegdelen i målestokk 1:2000 og baneområdet 
i målestokk 1:1500. 

Bilag 4:  Sjekkliste for risiko og sikkerhet, datert 23/09/2011. 
Bilag 5:  Støysonekart, med støypunkter, datert 23/09/2011. 
Bilag 6:  Dokumenter fra meldingsfasen og forhåndsgodkjenning av sikkerheten. 
Bilag 7:  Typiske tegninger av overbygg over leirduebane med 90grd skytevinkel. 
 
 
 
 

Farsund 23 september 2011. 
 
 

 
Arnt Olav Penne 
Sivilarkitekt MNAL 
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Bilag 1.  Referat fra oppstartmøte, 23/5/2011 
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Referat oppstartsmøte 
 

Møtedato: 23.05.2011, kl. 12:00 – 13:00 

 
Møtested: Herredshuset, Vennesla  

 
Deltakere:  

Fra forslagsstiller:  

Aksel Ståhl søker/forslagsstiller 

Svein Urdal, leder Vennesla JSFF 

Terje Mathisen 

 

Fra Vennesla kommune:  

Oddbjørn Sagedal, plan og utbygging 

Eivind Mauland, plan og utbygging 

Arne Vatne, teknisk 

Jürgen Orf, park og idrett 

Eirik Aarrestad, samfunnsutvikling 

Rune Iveland, skogbruk 

Isabel Lenzion, plan og utbygging 

 
Planens hensikt 
Flytting av lerduebane fra Skjerkedalen til Bjortjønn/Honnemyr 

 

Planens innhold 
Bakgrunnen for flytting av lerduebanen er ny høyspent som Statnett har plassert over 

fareområdet/nedslagsområdet for 2 av de eksisterende lerduebanene.  

Det nye anlegget er plassert og utformet i samsvar med gjeldende miljøkrav 

(veiledning TA-2115/2005, Rundskriv T-1442 vedr. behandling av støy i 

arealplanlegging). Det planlagte anlegget ligger på kommunal grunn (Bjortjønn ved 

Honnemyr). Anlegget planlegges med tilhørende teknisk infrastruktur 

(vei/vann/avløp/kabler), støyskjerm, parkering, lager, 2 sportingbaner, klubbhus med 

ammunisjonsbunker i kjelleren. 

 

Tilbakemeldinger: 
Eksisterende planstatus  

Omsøkt areal er kommunal grunn avsatt som LNF område i gjeldende kommuneplan.  

Areal avsatt til idrettsformål i forslag til ny kommuneplan (arealdel). 

 

Tiltakshaver anbefales å utarbeide detaljreguleringsplan med ROS-analyse (risiko- 

og sårbarhetsanalyse), jf. pbl. § 4-3. Saksbehandler for detaljreguleringsplanen i 

kommunen er Isabel Lenzion. 

 

 

 

VENNESLA 

KOMMUNE 
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Statens vegvesen kontaktes mht. krysset med Fv70.  Spørsmål omkring veirett, 

opprusting og vedlikehold tas opp med Inger C. Neset (representerer kommunal 

grunn) og Rune Iveland (skogansvarlig) samt med eier av 13/5 (Kristine Heggland).  

 

Nødvendig med langsiktig leieavtale med kommunen for å komme i betraktning for 

spillemidler (ansvarlig person Jürgen Orf, park og idrett). Eiendommer 13/36 

(Oddbjørn Stølen) og 13/18 (Vesla O E R Stavenes) har allerede veirett lang 

adkomstvegen og skal også bli varslet om oppstart av reguleringsarbeid. 

 

Generelt krav om kommunal vegstandard. Vannforsyning/vannkapasitet sjekkes mht. 

brannvann og leveringssikkerhet (aggregat?). Avløp via kommunalt anlegg. Teknisk 

sjekker kapasitet. (Merknad: sjekk formulering med Arne Vatne) 

 

 
Kunngjøring / varsling om oppstart av planarbeid, jf. pbl. § 12-8 
Oppstart av planarbeid skal annonseres i minst én avis som er alminnelig lest på 

stedet, og gjennom elektroniske medier. Det anbefales å kunngjøre i to aviser samt 

på kommunens nettside med lenke til mer informasjon på forslagsstillers nettside. 

Kunngjøring på kommunens nettside bestilles via plansaksbehandler. Avgrensing av 

planområdet skal angis. Berørte grunneiere, rettighetshavere, naboer og 

velforeninger skal underrettes ved brev.  

 

Det skal innhentes uttalelse/innstillinger fra følgende overordnede myndigheter: 

− Vest-Agder Fylkeskommune 

− Fylkesmannen i Vest-Agder 

− Statens vegvesen 

− Vennesla Idrettsråd 

− Naturvernforbundet 

 

Krav til dokumentasjon 
• Reguleringsplankart og illustrasjonsplan i målestokk 1:1000 i farger, som pdf-

filer. Dersom formatet er større enn A3, sendes også papirkopi. Plankartet skal 

utarbeides i samsvar med Miljøverndepartementets veiledere for fremstilling 

av planer.  

• Digitalt plankart som SOSI-fil i henhold til nasjonal produktspesifikasjon og 

Vennesla kommunes krav 

• Reguleringsbestemmelser 

• Planbeskrivelse 

• Terrengsnitt med riktig husplassering og høyder inkludert nabobebyggelse. 

Snittene markeres på illustrasjonsplan/planskisse. Nytt terreng skal fremgå på 

illustrasjoner 

• Fasadeoppriss med riktige høyder 

• Parkeringsløsning og uteoppholdsarealer (møteplasser) skal dokumenteres 

• ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse), jf. pbl. § 4-3 

 

Det skriftlige materialet sendes inn fortrinnsvis elektronisk. Tegningsmaterialet 

sendes inn elektronisk og papirkopi (over A3-format).  

 

 

Ref.: Isabel Lenzion 
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Bilag 2   
 

VENNESLA KOMMUNE: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANEOMRÅDE FOR 
VENNESLA JEGER- OG SPORTFISKEFORENING VED BJORTJONN, PÅ DEL AV G.NR 13 
B.NR.1,5 

Til reguleringsplan datert: 23 september 2011. 

 

§1. REGULERT OMRÅDE 
Det regulerte område er vist med reguleringsgrense på planen.  Innenfor denne 
begrensningslinje skal arealene disponeres som vist på planen. 
 

§2. PLANFORMÅL 
Det regulerte område omfatter følgende reguleringsformål: 
Bebyggelse og anlegg PBL.§12-5.1 Idrettsanlegg, skytebane (1470), kalt skytebaneområde 
Samferdselsanlegg og  
teknisk infrastruktur PBL-§12-5.2 Kjøreveg (2011), kalt KV1 og KV2. 
  Annen veggrunn - tekniske anlegg (2019), kalt AVT 
  Parkering (2080), kalt P1 
Hensynssoner PBL-12-5.6 Frisikt (140), kalt H140 
  Skytebane (360), kalt Fareområde skytebane 
  Høgspent (370), kalt H370 
 

§3. BEBYGGELSE OG ANLEGG, PBL.§12-5.1 
1. I området tillates bebygd med 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. 

2. Standplassene Leirduebanen og sportingbanene skal oppføres slik at skyteretning og 
plassering samsvarer med reguleringsplanen.  Standplassene skal være ”lukket” og 
støydempet. Bygg og adkomst skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet. 

3. Leirduebane mot syd skal ha støyskjermer/voller på sør- og nordsiden med minimum 
høyde 3 meter over skyteplassene og lengste avstand til den skyteplassen som er lengst 
unna skal ikke være over 20-25meter.  Støyskjermene skal begynne 5meter bak forkant av 
standplassen og gå ut 20meter foran forkant standplass. 

4. Begge sportingbanene skal ha støyskjerm/voll på nordsiden med minimum høyde 3 
meter over skyteplassene og lengste avstand til den skyteplassen som er lengst unna skal 
ikke være over 15 meter.  Støyskjermene skal begynne 5m bak forkant av standplassen 
og gå ut 15 meter foran forkant standplass. 

 
§4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL.§12-5.2. 

§4-2. KJØREVEG, ANNEN VEGGRUNN. 
1. Eksisterende veg kan utbedres i bredde, med sikring av bekk, grøfter, drenering og 

møteplasser.   
2. Det kan anlegges sperrebom på sted som avtales med grunneier. 
3. Skråninger sikres mot ras, jordkles og tilsås. 
4. Det kan legges el- og telekabler i veggrunnen. 
5. Alle interne adkomster skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet. 
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§4-3. PARKERING 
Skjæringer og skråninger skal jordkles og tilsås.  5% av parkeringsplassene skal være universelt 
utformet.  Plassering angis i rammetillatelse.   
 

§5. HENSYNSSONER, PBL.§12-6. 

§5-1. FRISIKT. 
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. 
 

§ 5-2. FAREOMRÅDE, SKYTEBANE. 
Bruken av leirduebanene skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i politiets godkjente 
sikkerhetsinstrukser.  Ytterbegrensingen av fareområdet skal merkes med varselskilt.  Skogsveg 
gjennom fareområdet utstyres med bom/kjetting med varselskilt. 
 
§6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§6-1. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det kan ikke gis brukstillatelse til skytebaneanleggene  før tilhørende standplassoverbygg og 
støyskjermer er bygd. 
 

§7. ANDRE BESTEMMELSER. 
§7.1. Automatiske fredede fornminner. 
Dersom det oppdages fornminner i området må anleggsarbeide straks stanses i den utstrekning 
det berører fornminne eller dets 5 meters sikringssone,  og melding sendes til Vest-Agder 
Fylkeskommune, kulturseksjonen. 
 
§7.2 Skytetider. 
I tidsrommet fra og med mai til og med oktober tillates det skyting til følgende tider: 
Torsdag og torsdag  kl. 16-21 
Lørdager  kl. 10-18 
I tillegg tillates en bevegelig ukedag på hverdager med inntil 10 bruksdager pr år. 
I tidsrommet fra og med november til og med april tillates det skyting til følgende tider: 
En ukedag  kl. 16-17.  Ukedagen fastsettes årlig. 
Lørdager kl. 10-18 
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. 
 
 
 
  Farsund 23 september 2011. 

. 
 

 
 

 
Arnt Olav Penne 

Sivil arkitekt MNAL 
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Bilag 3. 
Forslag til reguleringsplan plankart, datert 23/09/2011, A1Målestokk, 1:1000. 

 
Plankartet er på A1 Størrelse, i dette heftet vedlegges 2 utsnitt som dekker planen.  Vegdelen i 
målestokk 1:2000 og baneområdet i målestokk 1:1500. 
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Bilag 4. Risiko og sårbarhetsundersøkelse for: SKYTEBANEOMRÅDE FOR VENNESSAL JSF, VENNESLA 
KOMMUNE   Sjekkliste.  Dato: 23/09/2011.   A.O.Penne 

 
 
 
 

 
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse  Vurdering 
  Nei Merknad 
Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? X  
 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? X UKJENT 
 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? X  
 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? X  
 Er det radon i grunnen?  Ikke problem-uten varig opphold 
 Annet (angi)   
Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-liggende 

transportårer, utgjøre en risiko for området? 
  

             - hendelser på veg, jernbane, sjø/vann/elv, luften X  
 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-liggende 

virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 
  

             - utslipp av giftige gasser/væsker X  
             - utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker X  
 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området:   
             - elektriske, tele, vanforsyning, renovasjon/spillvann. X  
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:  Høgspent går utenfor området 
             - påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? X  
             - er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? X  
 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende 

og kjørende innen for området: 
  

              - til skole/barnehage? X  
              - til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?? X  
              - til forretning? X  
              - til busstopp? X  
 Brannberedskap   
              - omfatter området spesielle farlige anlegg? X  
              - har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? X Vann i nærheten. 
             - har området bare en mulig adkomstrute for brannbil?  Ja og det er tilstrekkelig. 
Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?   
             - gruver: åpne sjakter, steintipper etc. X  
             - militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. X  
             - industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering X  
             - annet (angi) X  
Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? X  
 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)  X  
 Forhold til friluftsområder. 

NB politiet er sikkerhetsmyndighet og setter krav til anlegget og skytterlagets 
ansvar for omgivelsene. 

 Vegen inn og forbi området benyttes tiol 
friluftsformål og til trening av hester. 

Ulovelig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger   
             - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? X  
             - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? X  
Ny  bruk, 

skytebaneområde 
Området er skytebaneområde: 

Jfr. Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 
1.juli 1988. 

 Skytebane som sikres i hht. gjeldende 
forskrifter. 

             - Ytre sikkerhet,  X Politiets sikkerhets-bestemmelser følges.  
Område merkes og bruk signaliseres med flagg. 

             - Indre sikkerhet. X Politiets sikkerhets-bestemmelser følges 
slik at det ikke oppstår rekisjetter 

             - Forurensing X I dag benyttes stålammunisjon. 
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Bilag 5: 
Støysonekart med støypunkter, 23/09/2011 
 



Bjortjørn

Bjortjørn

Honnemyr

Lerduebane

SportingSporting180

182182

180

Sporting

Sporting

Lerduebane

P

Støyvoll.
Intern sti/veg

Avgrensing inkl fareområdeVeg utbedres
Utbedret/ny adkomsteg

Bjortj¯nn

Grunnevannsdalen

Jonsmyr

Kleivane

Kollen

Kringlemyr

Lonefossen

129.0

148.9

148.2

142.5

141.7

132.2

146.7

145.6

136.9

129.3

14/13

14/1

14/1

13/11

13/19

13/18

14/1

14/1

13/5

13/36

14/13

13/11

13/5

13/28

13/18

13/5 13/5

222/4

222/4

13/1

13/1

13/1

13/1

13/33

13/5

114.6

114.6

114.6

X6464200

X6464300

X6464400

X6464500

X6464600

X6464700

Y4
42

50
0

Y4
42

60
0

Y4
42

70
0

Y4
42

80
0

Y4
42

90
0

Y4
43

00
0

Y4
43

10
0

Y4
43

20
0

Y4
43

30
0

Y4
43

40
0

Y4
43

50
0

Y4
43

60
0

Y4
43

70
0

Y4
43

80
0

Y4
43

90
0

Y4
44

00
0

Y4
44

10
0

Y4
44

20
0

Y4
44

30
0

5.3:76.8

7.5:77.6

I LpAImax = 33 dB

HLpAImax = 54 dB

G LpAImax = 50 dB

F LpAImax = 48 dB

E LpAImax = 48 dB

D LpAImax = 41 dB

C LpAImax = 44 dB

B LpAImax = 46 dB

A LpAImax = 49 dB

I2 LpAImax = 50 dB

B1 LpAImax = 48 dB

I1
LpAImax = 38 dB

178

185
205

230

245

260

Gr
en

se
 R

ød
 s

on
e

Gr
en

se
 g

ul
 s

on
e

Gr
en

se
 R

ød
 so

ne

Gr
en

se
 gu

l s
on

e

Gr
en

se
 R

ød
 s

on
e

Gr
en

se
 g

ul
 s

on
e

1:8000

10
11/02/2003

REV.TEGNING NR.PROSJEKT NR.

TEGN.DATOSAKSBEH. MÅL

1766

AOP AOP
INNHOLD

Forslag til detaljplan
ARKITEKT

Telefon: 38340035/91148898. Org.nr. 980274195

siv.ark. a.o.penne a/ssiv.ark. a.o.penne a/s
Hanangervegen 113, 4550 Farsund
Sivilarkitekt MNAL Arnt Olav Penne

Medlem av:

REV. DATO SIGN. REV. GJELDER TF-LISTE

BYGGHERRE

PROSJEKT Vennesla JFF, Aklternativer
for ny bane

Vennesla JSF Støyberegning 2

1 28/6/11 AOP Supplert beregninger. Standplassoverbygg
og 3m skjerm/voll

2 23/9/11 AOP Støysoner, justert enkeltpunkter
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Bilag 6: 
Dokumenter fra meldingsfasen. 
Meldingsbrev/annonse og adresseliste. 
Innkomne merknader. 
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BILAG 7: Typiske tegninger av standplassoverbygg for Leirduebane med 90 grd skytevinkel. 
 



1:100/1:50

13
01/10/01

A3 REV. DATO SIGN. REV. GJELDER TF-LISTE

REV.TEGNING NR.PROSJEKT NR.

TEGN.DATOSAKSBEH. MÅL

A

AOP
INNHOLD

STATUS Prinsipp JegertrappARKITEKT

BYGGHERRE

PROSJEKT
Lerduebane

DFS-Lerdueskyting Kvavik - 4580 LYNGDAL

siv.ark. a.o.penne a/ssiv.ark. a.o.penne a/s
sivilarkitekt  MNAL  NPA

Tel: 38 34 00 35  Fax: 38 34 00 36 Fasader/snitt

AIO

Dragere
140x600

2,
20

0

Søyler
140x200

2,
10

0

2,
49

5

1,
92

0

21,00
Dimensjoner er ved 2,5kn/m2.
Dimensjoner må beregnes
ut fra aktuell snølast på stedet og
NS 3491-3 og byggeforskrifter

Snitt 1:50






