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Bakgrunn for saken:
Søgne kommune meldte våren 2012 oppstart av områderegulering for Skytebane på Dahl.
Formålet med planen var å legge til rette for etablering av en ny skytebane med atkomstvei i
Årdalen ved Dal. Anlegget skal romme 100 m og 200 m riflebaner med standplass, skytterhus
og parkering. Atkomstveien er regulert inn fra næringsområdet på Lohnelier og følger dalen
opp til Dal og videre til skytebanen via eksisterende traktorvei. Planforslaget er i tråd med
kommuneplanen, hvor området er satt av til framtidig idrettsanlegg - skytebane.
Planprosess:
Plan- og miljøutvalget vedtok i møte den 05.11.14 å legge forslag til Områdeplan for
Skytebane Årdalen ut til offentlig ettersyn og høring.
Oppsummering av innspillene fra siste høring ligger vedlagt. Det samme gjør innspillene i sin
helhet. Med bakgrunn i at merknadene er sammenfallende, har administrasjonen laget en
samlet fremstilling og vurdering av innkomne merknader.
Innspill:
Støy:
Boliger og friluftsområder påvirkes negativt av støy. Dette gjelder for boliger på Vedderheia,
Heia, Tofte og Dal samt for en fritidsbolig som ligger ca. 600 meter fra planlagte skytebane.
Smørheia anses for å være et svært populært tur-, og rekreasjonsområde, hvor stillhet er høyt
verdsatt. Det stilles spørsmål ved støysonekartet som er utarbeidet, da vær og vindforhold vil
kunne påvirke forholdene.

Friluftsinteresser:
Smørheia som rekreasjonsområde blir påvirket av støy. Støyen som beskrevet i planforslaget er
ikke forenelig med friluftsinteressene som skal ivaretas på omkringliggende areal.
Forurensing:
Ammunisjon som blir liggende i bakken vil over tid gi giftig forurensing. Det uttrykkes
bekymring for gyteforhold og fiskeforekomsten i Dåsåna / Lundeelva.
Naturverdier:
Kartleggingen av naturverdier er ikke tilstrekkelig som dokumentasjon, og det er grunn til å tro
at vesentlige verdier kan være oversett, herunder sårbare/hensynskrevende fuglearter.
Konsekvensvurderingen til reguleringsplanen sier at veien vil gå rett gjennom den fuktigste og
mest verdifulle kildepåvirkede delen av edellauvskogen, og ødelegge denne. Påføring av
masser vil i tillegg endre de hydrologiske forholdene.
Samlokalisering:
Det er kommet inn flere innspill hvor det oppfordres til samarbeid med andre skytterlag med
tanke på etablering av et felles skytebaneanlegg, et annet sted.
Erstatning m.m.:
Vi har mottatt innspill som gjelder rettigheter i forhold til bruk av Presthusveien, samt
fordeling av eventuelle vedlikeholdskostnader mm. Det er også ytret ønske om å sette opp en
veibom for å hindre unødig trafikk i området. Videre er det påpekt at eiendommene som
påvirkes av tiltaket, forringes i verdi.
Rieber Prosjekt, regulant, sine kommentarer til innkomne innspill:
Støy:
Beregninger av støy fra skytebanen var vedlagt planforslaget. Her var det lagt til grunn at det
skal bygges standplass av «Miljøpakke»-typen. En kan tenke seg at båsene kan være lengre enn
de 3,5m som bygges gjennom Miljøpakken, og at støydempingen dermed blir høyere. Enda
lengre båsvegger er imidlertid problematisk fordi utlufting av røykgasser da blir for dårlig på
dager det ikke blåser. Standplassbygget som er planlagt er dermed det mest støydempende en
kan bygge.
Vegetasjon:
Det er i beregningene lagt til grunn at all skog i området er hugget. Støysonene har derfor en
utbredelse som er en god del større enn det som er reelt. For eksempel har vi beregnet at det i
Smørheia, med eksisterende vegetasjon, vil bli rundt 5dB lavere støy enn det vi har beregnet.
Veilederen til støyretningslinjen T-1442 er tydelig på at så lenge skogen ikke er vernet, skal det
beregnes som om det ikke var skog.
Smørheia:
Kommunen mener at Smørheia har en noe større utbredelse mot øst enn vi hadde lagt til grunn
i utarbeidelsen av planforslaget, og har markert dette med grønn strek i kartet, se under. Der
fremgår det at det østre hjørnet av Smørheia blir berørt av gul støysone. Vi beklager at vi ikke
fikk avklart korrekt utbredelse av Smørheia og presiserer at vi på ingen måte har ønsket å gi
inntrykk av noe annet enn det som er korrekt

.
På skytebanen tillater reguleringsbestemmelsene skyting tre dager i uka. Utenom noen få
stevner i året vil det aldri være skyting på søndager. Dette må tas med i betraktningen når en
vurderer hvilken konsekvens støyen har for friluftsområdene.
Støy til boliger:
Ingen boliger, fritidsboliger etc. få støy over støygrensene i T-1442. I Vedderheia har vi
beregnet at støyen vil ligge ned mot 40dB, noe som betyr at støy kun så vidt blir mulig å høre
på dager med helt spesielle værforhold. Det må bemerkes at støygrensene i T-1442 for
skytestøy, som dimensjoneres av maksimalt støynivå, er svært strenge i forhold til støy fra
andre typer støykilder.
Fylkesmannens uttalelse:
For det første hevdes det at Smørheia berøres av rød støysone, noe som er faktisk feil, ref.
figuren ovenfor. Dernest problematiseres det rundt at det helseaspektet bør utredes når det er
grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller
helsens fordeling i befolkningen. Vi har stor respekt for at man i størst mulig grad skal hindre
støy til friluftsområder, og det er nettopp derfor stilt krav om at det må bygges kostbare
støydempede standplasser på skytebanen. Å antyde at den lille delen av støysonen som berører
Smørheia kan representere et folkehelseproblem faller imidlertid på sin egen urimelighet. Alle
boliger har også støy godt under støygrensene.
Tungmetallforurensing:
De senere årene er det forsket en hel del på tungmetallavrenning fra skytebaner, og det
konkluderes entydig med at skytebaner som har riktig oppbyggede kulefang ikke vil
representere noen forurensningsfare.
Alternativ lokalisering av skytebane:
Det er av flere trukket frem at Søgne skytterlag kan slå seg sammen med et annet skytterlag på
en eksisterende bane i nærheten. Dette er imidlertid ikke uproblematisk. Dersom Søgne
skytterlag skulle etablere seg på permanent basis på en av banene i nærheten, vil det medføre
krav om reguleringsplan, og støygrensene i T-1442 vil komme til anvendelse. Så vidt vi har

bragt på det rene vil dette være problematisk på samtlige baner i nærheten. I tillegg er det andre
forhold som gjør sammenslåing vanskelig/umulig, herunder:
 Holum Holum skytterlags bane ligger midt i et regulert boligfelt, og skal derfor legges
ned i løpet av få år.
 Mandal skytterlags bane ligger ved Mjåvatn. Den anbefalte traseen for ny E39 går
gjennom skytebanen, og skytebanen kan ikke ligge der den ligger i dag. Fremtiden for
banen er svært usikker.
 Trydalen skytterlag sin bane er liten og har ikke noe utvidelsespotensiale. Banen ligger
kun 250m fra nærmeste bolig, og på grunn av støy kan det ikke aksepteres noen
utvidelse av banen.
 Heddeland og Breland Skytterlag sin bane ligger ved Sløgedal. Det er ingen realistisk
mulighet for utvidelse av banen.
 Greipstad Skytterlag sin bane ligger ved Stemtjønn. Heller ikke på denne banen er det
noen realistisk mulighet for utvidelse.
Det er forståelig at ingen ønsker en støykilde i nærheten av sitt boområde, men faktum er at
den foreslåtte skytebanen i Årdalen får en beliggenhet som med hensyn på støy er sjeldent god.
Over 90 % av alle skytebaner i Norge har mindre gunstig beliggenhet i forhold til
konsekvenser for omgivelsene. Det er derfor urealistisk å tro at det er mulig å finne noen bedre
lokalisering for en ny skytebane i Søgne eller omegn
Administrasjonens vurdering av mottatt innspill:
Innspillene inneholder som nevnt følgende momenter:
1. Støy
2. Friluftsinteresser
3. Forurensing
4. Naturverdier
5. Felles skytebane med andre klubber/ alternative plasseringer
6. Erstatning i forbindelse med eventuelle verditap på eiendommer, ivaretakelse av
veirettigheter i Presthusveien
Vi kommenterer momentene punktvis.
Støy:
I følge støyrapporten er støyberegningene gjennomført i tråd med T-1442. Det er ikke tatt
hensyn til den støydempingen som vegetasjonen gir, noe som er fornuftig da man ikke vet hvor
mye skog som vil bli hugget. En eventuell hogst i området, vil altså ikke påvirke støyverdiene.
Ingen boliger eller fritidsboliger får støy over tillatt grense. Hva gjelder Smørheia, så vil et
mindre område bli liggende gul sone. Gjennom bestemmelsene til planen er det tillatt med
skyting på banen på tirsdag, torsdag og lørdag. I tillegg åpnes det opp for fem stevner med
skyting fra torsdag til og med søndag. Med bakgrunn i denne reguleringen, vil området i store
deler av uken være et stille område, og vi kan ikke se at en overskridelse av støy i et mindre
område, noen dager i uken, skal være avgjørende i forhold til etablering av skytebanen.
Det ble ved utlegging av planforslaget stilt spørsmål om det var mulig å støydempe banen
ytterligere, ved for eksempel å stille krav om å forlenge frembygget. I henhold til Rieber
Prosjekt AS er det gjort vurderinger av dette, og det er funnet problematisk fordi utlufting av
røykgasser da blir for dårlig på dager det ikke blåser. De opplyser at standplassbygget som er
planlagt dermed er det mest støydempende en kan bygge. Vi legger deres vurdering til grunn.
Det foreligger ingen dokumentasjon på at dyre- og fuglelivet påvirkes negativt av støy.

Friluftsinteresser:
Fylkesmannen i Vest Agder gir kommunen faglig råd om ikke å vedta planforslaget. Dette
begrunner de med at den valgte løsningen ikke er tilfredsstillende med hensyn til blant annet
friluftsliv og støy. Smørheia som ligger vest for planlagte skytebane, er et mye brukt
friluftsområde både sommer og vinter. I et friluftsområde forventer en stillhet og en vil ofte
være mer kritisk til støy i slike områder. Vi ser av støyrapporten som foreligger at deler av
Smørheia vil bli påvirket av støy, og at en mindre del ligger i gul sone. Vi er likevel av den
oppfatning at de regulerte skytetidene begrenser påvirkningen, og at friluftsinteressene er
ivaretatt.
Forurensing:
Det er mottatt en rekke innspill hva gjelder forurensing av grunn, utrenning i Dåsåna, og hvilke
konsekvenser dette vil ha for fisk og andre organismer. I henhold til innsendte planforslag, skal
det etableres kulefilter i tråd med gjeldende krav, som vil hindre forurensing fra banen og
utlekking av tungmetaller.
Naturverdier:
Fylkesmannen i Vest Agder uttaler at deler av atkomstveien til skytebanen vil gå gjennom
registrert naturtype Gammel fattig edellauvskog. Denne lokaliteten er i naturbasen vurdert som
viktig. Anbefalt skjøtsel er fri utvikling uten inngrep. Konsekvensvurderingen til
reguleringsplanen sier at veien vil gå rett gjennom den fuktigste og mest verdifulle
kildepåvirkede delen og ødelegge denne, og at påføring av masser i tillegg vil endre de
hydrologiske forholdene. Videre vil, i nordre del av naturtypen, veien krysse bekken Dåsåna
med kantvegetasjon av svartorskog.
Naturverdiene, og inngrep i edellauvskog er vurdert i konsekvensutredningen. Det er
konkludert at veiframføringen vil gi middels negativ virkning på naturtypen på grunn av
arealreduksjon og påvirkning på sårbar truet naturtype.
Felles skytebane med andre klubber/alternative plasseringer:
Det er kommet flere innspill i forhold til mulig samarbeid med andre klubber, og hvor Mandal,
og skytebanen ved Mjåvatn, er spesielt nevnt. Regulant har i den forbindelse nevnt at fremtiden
for denne banen er svært usikker, ettersom ny E39 vil gå gjennom skytebanen. Vi stiller oss
undrende til påstanden, og vedlegger kartet som viser anbefalt ny E-39 trasé forbi Mjåvann.

Ut fra en samlet plan- og arealmessig vurdering, bør det samarbeides om etablering av nye
skytebaner. Bygningstiltaket er lite, men på grunn av støy beslaglegges store arealer. Kartet

under viser skytebaner som finnes i nærområdet i dag, og vi ser at avstanden mellom dem er
relativt kort.

Veirett, veibom, erstatning:
Innspill som gjelder rettigheter til bruk av Presthusveien og fordeling av eventuelle
vedlikeholdskostnader mm. anses for å være et privatrettslig forhold vi ikke skal ta stilling til.
Veien er privat, og om det er ønskelig å sette opp en veibom, så blir det opp til veieier og
rettighetsinnehavere å bestemme. Dette tas ikke inn i reguleringen.
Vi kan ikke ta stilling til en mulig verdiforringelse av de ulike eiendommene.
Oppsummering:
Det er i hovedsak to forhold som har vært diskutert i reguleringsplansaken. Det er støy, og
påvirkning på naturverdiene i området. Et tredje, svært viktig moment, som må vurderes er
arealbruken.
Det er gjort en støyutredning som viser at det ikke er noen bolighus som blir liggende i gul
eller rød støysone jf. retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012.
Avbøtende tiltak på standplass, skyteretning, regulerte skytetider sammen med avstand til
boligene på Vedderheia og på Dal, gjør at vi ikke kan se at omgivelsene blir påvirket i
vesentlig stor grad.
Det er også gjennomført en kartlegging av naturverdiene innenfor planområdet. I området hvor
selve skytebanen er planlagt er det ikke påvist forekomster av sårbare naturtyper eller arter.
Atkomstveien følger i hovedsak eksisterende og eldre traktorveier fra Lohnelier til Dal, hvor
veien skal krysse Dåsåna og gå videre via traktorvei opp til banen i Årdalen. I et område sør for
der veien krysser Dåsåna, er det et større område med gammel fattig edelløvskog, vurdert som
viktig (B-verdi). I konsekvensutredningen er det funnet at tiltaket vil gi middels negativ
virkning på naturtypen på grunn av arealreduksjon og påvirkning på sårbar truet naturtype. I og
med at veien følger eksisterende veitraseer vil verdiene knyttet skogsområdet i begrenset grad
blir berørt av den foreslåtte veitraseen. De største inngrepene vil komme i området hvor
Dåsåna skal krysses med ei ny bru. Videre skal det etableres kulefanger, som hindrer
forurensing i grunnen. Vi kan ikke se at naturverdiene i området forringes i vesentlig grad.
Skytterklubben har ytret ønske om en skytebane i nærområdet. Vi kan ikke se at avstand er et
særlig relevant moment, da bruk av bil uansett er det mest sannsynlige fremkomstmiddelet.
Avstanden til nærliggende skytebaner som brukes i dag, anses for å være relativt kort.

Etter at planforslaget ble lagt ut på høring er det en viktig forutsetning som er endret, og det
gjelder plassering av ny E-39 gjennom kommunen. Foreslått løsning viser nytt kryss i nær
tilknytning til Lohnelier Industriområde. En slik løsning gjør industriområdet mer attraktivt
med hensyn på trafikkavvikling. Med bakgrunn i dette, må kommunen gjøre vurderinger i
forhold til en eventuell utvidelse av industriområdet, og konsekvensene en skytebane kan ha
for dette arbeidet. Som tidligere nevnt er det fornuftig å samarbeide om nye skytebaner. Slike
samarbeidsprosjekter har vi sett andre steder, blant annet ved etablering av ny skytebane på
Farvannet i Kristiansand.
Da planforslaget ble vedtatt lagt ut i november 2014, ble det gitt politiske signaler fra
henholdsvis Høyre, KrF og Venstre om at de ikke ville være positive til det videre
reguleringsarbeidet. Administrasjonen gjør oppmerksom på at skytebanen i Årdalen ble vurdert
til å være beste plassering av en skytebane i kommuneplanarbeidet, og at området av den grunn
ble avsatt til dette formålet. Dersom ikke området hadde vært avsatt i kommuneplanens
arealdel er det lite trolig at administrasjonen ville gått inn for planen.

Rådmannens merknader:
Det gjøres oppmerksom på at Torkjell Tofte, som er kommunalsjef for teknisk sektor, er
vurdert som inhabil i saken og har ikke hatt noe med kommunens saksbehandling av planen og
gjøre.
Vedlegg:
1 Plankart
2 Reguleringsplanforslag
3 Kommunens vedtak om å legge ut planen til offentlig ettersyn og høring.
4 Oppsummering av innspill
5 Innkomne innspill til planforslag
6 Forslagsstillers uttalelser ved offentlig ettersyn
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Orientering

På oppdrag fra Det frivillige Skyttervesen og Søgne skytterlag er det utarbeidet forslag til
områderegulering for skytebane i Årdalen i Søgne kommune. Skytebaneanlegget omfatter
100m og 200m riflebaner med tilhørende bygningsmasse og infrastruktur.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny skytebane for Søgne
skytterlag. Skytterlaget har vært uten skytebane siden 1985, da den gamle banen ble løst ut
ved underskrevet avtale om nytt område for skytebane ved Kjosetjønn, der det forelå tillatelse
til etablering av ny skytebane. Tillatelsen ble trukket tilbake noen måneder senere og dette
satte Skytterlaget i en svært vanskelig situasjon, uten skytebane og uten nytt område å bygge
på.
Arbeidet med å skaffe laget en ny skytebane har vært en stor belastning på skytterlagets styre
og medlemmer. Samtlige av lagets ledere frem til 2000-tallet har på grunn av den krevende
baneproblematikken sluttet helt med både styrearbeid og selve sporten. Skytterlaget har også
mistet mange aktive utøvere i denne perioden. Selv om nye medlemmer har kommet til, har
det vært vanskelig å ta vare på disse og utvikle laget så lenge laget ikke har egen bane. Det er
kun vinterstid det er mulig å rekruttere nye medlemmer, da laget har en bra treningsbane
innendørs i Tinntjønnhallen. Innendørs skyting med kaliber .22 er imidlertid kun for trening
og opplæring. All ordinær skyteaktivitet i regi av Det frivillige Skyttervesen skjer med grove
kalibre (6,5-7,62mm) på utendørs skytebaner i sommerhalvåret. Til tross for mangel av
skytebane er Søgne skytterlag blant Sørlandets største og blant Norges beste skytterlag, noe
5.plassen under lagskytingen på Landsskytterstevnet 2013 på Oppdal vitner om.

2 Nasjonale føringer og rammebetingelser
Nedenfor gis en oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale planer som
inngår i rammebetingelsene for planarbeidet. Listen er ikke uttømmende, men tar for seg de
mest sentrale føringer og rammebetingelser.
Aktuelle lover
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.
 Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981.
 Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009
Aktuelle forskrifter
 Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli
1988
Aktuelle retningslinjer
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442
 RPR barn og unge i planleggingen
 RPR Universell utforming
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Aktuelle kommunale planer:
 Kommuneplanens arealdel
Planarbeidet påvirkes ulikt og i ulik grad av de ovenfor nevnte lover, forskrifter, retningslinjer
og planer. Selv om alle er hensyntatt, er det kun de forhold i planen som direkte påvirkes, som
er omtalt i plandokumentet.

3 Eksisterende forhold
3.1 Plassering
Adkomstveien starter ved Lohnelier industriområde og følger en gammel traktorvei et stykke.
Deretter vil det bli bygget ny vei gjennom skogen, over bekken Dåsåna og langs et jorde, før
adkomstveien kobles på eksisterende skogsvei fra Dal, som leder opp til området der
skytebanen skal ligge.
Området der skytebanen er tenkt plassert, ligger i en dal, med stigende terreng på sidene.

3.2 Reguleringsstatus
Området der Søgne skytterlag ønsker å bygge ny skytebane er i kommuneplanens arealdel satt
av til idrettsanlegg/skytebane. Adkomstveien går gjennom et område avsatt til LNFR. Helt
nederst vil adkomstveien bli koblet på regulert vei i Lohnelier industriområde. Den delen av
den eksisterende traktorveien som inngår i reguleringsplanen for Lohnelier industriområde er
i dag regulert til jord- og skogbruk.

3.3 Beskrivelse av området og tilliggende arealer
3.3.1 Natur, landskap og biologisk mangfold
Området der skytebanen planlegges, er dominert av alminnelig skogsgrunn uten spesielle
naturverdier. Langs adkomstveien er det funnet verdifulle naturtyper, hvorav enkelte
plantetyper vokser ved og på den eksisterende skogsveien. Adkomstveien vil krysse bekken
Dåsåna hvor det er verdifull vegetasjon.

3.3.2 Landbruk
Det drives skogbruk i området der skytebanen skal ligge. Her er deler av området nylig
hugget. Adkomstveien går gjennom et område der det ikke drives aktiv skogsdrift og området
består av blandet skog av ulik alder. Adkomstveien er videre lagt i randsonen av et jorde.
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3.3.3 Kulturminner
Vest-Agder Fylkeskommune har foretatt registrering av kulturminner i området. Det er ikke
funnet automatisk fredede kulturminner innenfor plangrensen. Det er funnet noen nyere
kulturminner, men disse ser ikke ut til å bli berørt av tiltakene.

3.3.4 Miljøfaglige forhold
Det er ikke kjent eksisterende miljøfaglige forhold av betydning for planarbeidet.

3.3.5 Teknisk infrastruktur
Det eksisterer vei på deler av strekningen inn til skytebanen, men ellers er det ingen teknisk
infrastruktur, som strøm, offentlig vann eller avløp i området.

3.3.6 Dyr og fugl
Planområdet berører ikke kjente hekkeplasser eller forekomster av sjeldne dyr eller fugler. For
øvrig er det et rikt dyre- og fugleliv i området.

3.3.7 Friluftsliv
Nærområdet til skytebanen er lite benyttet til friluftsliv. Om lag en kilometer nordvest for
skytebaneområdet finnes Smørheia som er et mye benyttet friluftsterreng.
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4 Forslagsstillers faglige begrunnelse
4.1 Vurdering av alternativer
Søgne skytterlag har vært uten bane i mange år. Prosessen med å finne et nytt
skytebaneområde har vært lang, men en har valgt å kjøre prosessen skritt for skritt, ved at
området i Årdalen først har blitt lagt inn i kommuneplanens arealdel, og at det nå fremmes
reguleringsplanforslag. Valget av lokalisering er således gjort i forkant av planprosessen. Det
har siden 1985, da skytterlaget mistet sin daværende bane, ikke kommet opp andre realistiske
lokaliseringsalternativer for etablering av en ny skytebane.
Det ble i 2008 gjort en vurdering av to ulike utforminger av skytebanen, ett med østlig
skyteretning (inkludert leirduebane) og ett med nordlig skyteretning. Det ble valgt å gå videre
med alternativet med nordlig skyteretning og kun riflebaner fordi dette var mest gunstig med
tanke på støy til de nærmeste boligene, og fordi skytebanen med denne skyteretningen ikke
blokkerer skogsveien. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det derfor kun sett
på detaljert utforming av baneanlegget.
Det har tidligere vært sett på ulike adkomstveier til skytebanen. Alternativet med adkomstvei
via den øvre delen av industriområdet var allerede forkastet på grunn av svært høye kostnader
og usikkert tidsperspektiv for utvikling av industriområdet. Et alternativ med adkomst på
eksisterende vei forbi Dal er også forkastet fordi veien ligger tett opp i boligbebyggelse. Ved
melding om oppstart regulering var derfor adkomsten allerede avklart, men det ble tatt høyde
for to ulike linjeføringer for adkomstveien i samme område. I planforslaget er det vestre
alternativet for adkomstveien valgt fordi dette er den traséen som anses best ut fra alle de
kriterier som er vurdert.
Det er altså utført en rekke alternativvurderinger for skytebanen. Alternativsvurderingene er
utført i flere skritt, hovedsakelig i forkant av planarbeidet, og av den grunn er det valgt å ikke
redegjøre i detalj for allerede forkastede og uaktuelle alternativer.

4.2 Skytebanens utforming
Det er vurdert flere alternative utforminger av skytebaneanlegget i det aktuelle området.
Generelt er det tre forhold som alltid må tilfredsstilles for en skytebane: Støyforhold,
sikkerhet og skyteteknisk egnethet. Disse tre forholdene må alltid sees i sammenheng, men
støy er den faktoren som legger flest begrensninger. Etter et omfattende arbeid med
alternative plasseringer i terrenget, er det funnet en løsning som gir svært god støyreduksjon,
samtidig som sikkerhet og skyteteknisk egnethet også ivaretas på en god måte.
Støy
Det er lagt til grunn at både 100m og 200m standplass skal være svært godt støydempet, med
3,5m frembygg og båsvegger for hver andre skytter. Denne type standplass er det bygget
mange av de senere årene, og erfaringene er svært gode både støymessig og bruksmessig.
Med den aktuelle skyteretningen og de angitte standplassbyggene vil ingen boliger eller hytter
komme innenfor gul støysone. Det populære turterrenget i Smørheia får også støy under den
aktuelle grensen, selv på de høyest liggende punktene.
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Sikkerhet
Banenes plassering er tett inn mot bakgrunnshøyden, og fareområdet blir oversiktlig og får en
liten utbredelse.
Skytetekniske forhold
Banenes plassering og skyteretning er gunstig med tanke på lysforhold. Banen blir også godt
avskjermet for vind, og vil dermed fungere godt skyteteknisk.

4.3 Forhold til omgivelsene
For å begrense støy til omgivelsene er skytebanen plassert lavt i terrenget, og banen er godt
støydempet. Grensene for skytestøy er strenge sett i forhold til grensene for andre typer støy,
og dermed får støysonene en viss utbredelse selv om støyen er godt dempet. Banens
plassering er støymessig sett svært gunstig, og gir minimal sjenanse til omgivelsene.
Opprinnelig var det planlagt å bygge leirduebane i tillegg, men den er tatt ut av planene, noe
som også bidrar til å minimere støyutbredelsen.
Den lave plasseringen av banen gjør også at banen ikke synes på avstand.
Fareområdet til skytebanen berører ikke skogsveien innover i dalen langs Dåsåna, men
traktorveien opp mot Eintjønna må stenges når skyting pågår. Denne veien er lite brukt, og
det anses uproblematisk at denne ikke kan benyttes til de tidene skytebanen er i bruk.

4.4 Konklusjon
Det grundige arbeidet som er gjort gjennom mange år har ledet frem til en lokalisering og
utforming av skytebanen som må anses å være svært gunstig overfor omgivelsene både med
tanke på støy og sikkerhet, samtidig som Søgne skytterlag kan få en moderne og skyteteknisk
god bane.
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5 Reguleringsforslag
5.1 Om skytebaneanlegget
Reguleringsplanforslaget omfatter følgende skytebaner med tilhørende bygninger og
installasjoner:


100m riflebane med 10 elektroniske skiver



200m riflebane med 12 elektroniske skiver

I tillegg til skytebanene legger reguleringsplanen til rette for etablering av:


Skytterhus



Vei fra Lohnelier industriområde til skytebanen



Parkeringsplass

Reguleringsplanen er utformet slik at anlegget kan få universell utforming.

5.2 Arealer og bruk
Området som foreslås regulert er på totalt 63,4 dekar.
Planforslaget omfatter følgende reguleringsformål i henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl)
§ 12-5:
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr. 1)


Forsamlingslokale



Skytebane

Areal: 1,2 daa
Areal: 46,7 daa

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2)


Veg, annen eierform (privat)

Areal: 8,4 daa



Annen veggrunn – grøntareal, annen eierform (privat)

Areal: 7,2 daa

Planforslaget omfatter følgende hensynssoner i henhold til Pbl § 12-6:


Faresone: Skytebane



Faresone: Høyspenningsanlegg
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Skytetider
Baneanlegget vil være åpent for skyting til følgende tider:


Tirsdag og torsdag

kl. 9-21



Lørdag

kl. 9-16

I forbindelse med inntil 5 stevner i året tillates det skyting fra torsdag til og med søndag i
tidsrommet 9-21.

5.3 Reguleringsformålene
Bebyggelse og anlegg, forsamlingslokale (Pbl § 12-5, nr. 1)
Det tillates et skytterhus på inntil BYA = 200 m2 i to fulle etasjer, med maksimalt 10m
mønehøyde over gjennomsnittlig terreng.
Vann tillates hentet fra grunnen. Løsning for avløp skal godkjennes av kommunen. Borehull
og avløpsanlegg tillates også plassert på område regulert til skytebane.
Bebyggelse og anlegg, skytebane (Pbl § 12-5, nr. 1)
Innenfor det regulerte skytebaneområdet er det tillatt å oppføre bygninger og innretninger som
er nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane. Dette gjelder atkomst-/anleggsveger,
parkeringsplasser, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller, anviseranlegg,
sikkerhetsanlegg og støydempingstiltak.
Illustrasjonsplanen viser parkering med plass til ca. 60 biler ved riflebanen, som skal være
tilstrekkelig kapasitet for avvikling av stevner.
Det er i reguleringsbestemmelsene tatt med krav til at det ved endringer av skytebanen i
forhold til vedlagte illustrasjonsplan skal dokumenteres at endringen ikke medfører økt
støybelastning til omgivelsene, i forhold til det støysonekartet viser.
Det er i reguleringsbestemmelsene angitt følgende krav til støydempingstiltak:
Standplassene skal ha tak, tette bak- og sidevegger, skal ha innvendig akustisk demping, samt
3,5 m støydempet frembygg med båsvegger for hver andre skytter.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, veg og annen veggrunn (Pbl § 12-5, nr. 2)
Adkomstveien skal opparbeides med utgangspunkt i kravene til skogsbilveg, vegklasse 4. Det
er i reguleringsbestemmelsene tatt inn et punkt om at regulert senterlinje kan avvikes, og
veibanen kan forskyves ut i sonene «annen veigrunn, grøntareal», dersom dette er med på å
begrense terrenginngrep eller for å ivareta viktige arter, ref. rapport om biologisk mangfold.
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5.4 Hensynssoner i henhold til Pbl § 12-6
Faresone, skytebane
Fareområdet til skytebanen beregnes i henhold til ”Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting”,
som er vedlagt ”Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner
av 1. juli 1988”.
Plassering av skytebanene er vist på illustrasjonsplanen. Det kan foretas mindre justeringer av
skyteretningen og plassering av standplasser, så lenge det beregnede fareområdet fra
skytebanen holder seg innenfor det regulerte fareområdet.
Forskriften med bestemmelser regulerer også utforming av skytebanen, varsling om skyting
med mer. Det er ikke tatt inn bestemmelser om sikkerhet i reguleringsplanen, fordi dette vil
være regulert av den til enhver tid gjeldende forskrift. All skyting skal skje i samsvar med
instruks godkjent av politiet.
Faresone, høyspenningsanlegg
Ved Lohnelier industriområde er det i eksisterende reguleringsplan en faresone for
høyspenningsanlegg der hvor adkomstveien til skytebanen kobles til eksisterende vei. Denne
faresonen er videreført. Da dette er veigrunn er det ikke gitt bestemmelser om byggeforbud
eller liknende.

5.5 Berørte eiendommer
I tabellen nedenfor gis en oversikt over de berørte eiendommene med arealangivelse avrundet
til nærmeste hele dekar.
Gnr / Bnr

Eier

Areal

Planformål

54 / 1

Kjell Reidar Dahl

55 daa

Skytebane, forsamlingshus, veg og
annen veggrunn grøntareal

69 / 1

Lars Pedersen

5 daa

Veg og annen veggrunn grøntareal

69 / 2

Yngvar Lohne

4 daa

Veg og annen veggrunn grøntareal

69 / 4

Oddvar Bakken

<1 daa

Veg og annen veggrunn grøntareal

Lohne Næringstomter AS

<1 daa

Veg og annen veggrunn grøntareal

69 / 123

5.6 Vann og avløp
Skytebanen vil bli forsynt med vann fra eget borehull på området.
Avløp vil sannsynligvis bli løst ved etablering av et infiltrasjonsanlegg. Alternativt kan
etablering av minirenseanlegg være aktuelt. På en skytebane er vannforbruket generelt lite,
men for eksempel ved stevner kan belastningen over en helg være noe større.
Minirenseanlegg kan i en del tilfeller ha problemer med å håndtere store svingninger i
forbruket, og infiltrasjonsanlegg er derfor i utgangspunktet den mest aktuelle løsningen
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dersom det finnes egnede masser i grunnen. Slike anlegg er også driftssikre og krever lite
vedlikehold.

5.7 Strøm
Det er ønskelig å føre frem strøm til skytebanen, men dette er relativt kostbart. Det kan derfor
være aktuelt å benytte aggregat som strømforsyning på skytebanen inntil skytterlagets
økonomi tillater fremføring av strøm.
Løsningen for strømforsyningen påvirker ikke reguleringsplanens utforming.

5.8 Renovasjon
Skytebanen skal tilknyttes kommunal renovasjonsordning, sannsynligvis med beholdere
plassert på Lohnelier industriområde.

5.9 Grensesnitt mot reguleringsplan Lohnelier
Kartutsnittene nedenfor viser grensesnittet mot eksisterende reguleringsplan for Lohnelier
industriområde. I forbindelse med reguleringsplanen for Lohnelier industriområde ble
traktorvegen forutsatt flyttet noe vestover (se figur 2). Traktorvegen ble da regulert til Jordog skogbruk. I ny plan er linjeføringen for vegen fra Lohnelier-planen beholdt, men
adkomstvegen er nå regulert til veg. Det er i tillegg tatt med noe areal utenfor vegen til
grøftekant, som reguleres til Annen veggrunn – Grøntareal.
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Figur 1 Opprinnelig traktorveg

Figur 2 Opprinnelig traktorveg og plan Lohnelier

Figur 3 Opprinnelig traktorveg og regulert adkomstvei

Figur 4 Ny reguleringsplan og plan Lohnelier
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6 Konsekvensutredning
6.1 Alternativer
0-alternativet
Søgne skytterlag har ikke skytebane i dag, og leier seg derfor inn hos andre skytterlag. I denne
saken er 0-alternativet derfor at laget fortsatt blir stående uten egen skytebane.
Alternativ 1
Søgne skytterlag har arbeidet i svært mange år med å finne et egnet område for en ny
skytebane, og det eneste aktuelle alternativet er å etablere en ny skytebane i Årdalen på Dal.
Det er sett på ulike alternativer for utforming, og det er i planforslaget redegjort for
grunnlaget for de valg som er gjort. Disse alternative løsningene er det ikke naturlig å
presentere som egne alternativer. Konsekvensutredningen opererer derfor kun med ett
alternativ til 0-alternativet. For adkomstveiens del er det vurdert to alternative traséer, der den
vestlige traséen er valgt, på grunn av at denne gir minst terrenginngrep, trolig er rimeligst å
opparbeide, og er minst negativ i forhold til biologisk mangfold.

6.2 Konsekvenstrinn
Vektingen av konsekvenser gjøres på ulikt vis i ulike sammenhenger. I denne
konsekvensutredningen er de ulike konsekvensene delt opp i 5 trinn:






Meget negativ konsekvens (--)
Negativ konsekvens (-)
Ingen konsekvens (0)
Positiv konsekvens (+)
Meget positiv konsekvens (++).

6.3 Miljøkonsekvenser
6.3.1 Støy
Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442/2012», angir grenseverdier for gul og rød støysone for ulike typer støyende virksomhet.
Ved anleggelse av ny støyende virksomhet bør ikke støy til nærliggende boliger, hytter eller
liknende overstige grenseverdien for gul sone.
Grenseverdiene for skytebaner er gitt som maksimalt støynivå «impuls». Det er også gitt
grenseverdier for ekvivalent (årsgjennomsnittlig) støynivå, men det er kun relevant for de
aller største skytebanene. Det er derfor kun sett på maksimalt støynivå for denne skytebanen.
Den aktuelle utformingen av skytebaneanlegget er den løsningen som er beregnet å gi minst
mulig støy til omgivelsene, og som også vil fungere godt skyteteknisk og sikkerhetsmessig.
Det er utarbeidet støysonekart for skytebanen i henhold til retningslinjene i T-1442 med
tilhørende veiledning. Støysonekartet viser at det ikke vil bli liggende noen boliger eller hytter
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innenfor støysonene. Støyen til friluftsområder er også liten, i og med at banen er plassert lavt
i terrenget og det er forutsatt bygget svært godt støydempende standplasser.
Det er gjort nærmere rede for støyberegninger og støysoner i vedlegg 4.
Støysonekartet bør i henhold til T-1442 innarbeides som et eget tema i kommuneplanens
arealdel for å sikre at det ikke senere uforvarende bygges nye hytter eller hus innenfor
støysonene.
Avbøtende tiltak: Plassering av banen, skyteretning og bygging av støydempede standplasser
er avbøtende tiltak som er innarbeidet i planen.
Konsekvens: Negativ konsekvens (-)

6.3.2 Tungmetallavrenning
Statens forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet), Det frivillige Skyttervesen og Norsk
institutt for vannforskning (Niva) har gjennomført kartlegginger av tungmetallavrenning (bly,
antimon, kobber, sink) fra skytebaner i Norge. Resultatene er samlet i Niva sine rapporter nr.
5367-2007 og nr. 5770-2009. Førstnevnte rapport angir viktige forhold for å begrense
tungmetallavrenning fra skytebaner.
Nedenfor gjengis de tre viktigste punktene som er relevante i denne sammenheng, med
beskrivelse av hvordan forholdet håndteres:
1. Målområdet bør ha masser som ikke fragmenterer kuler nevneverdig
Kulene bør ikke fragmenteres fordi en fragmentering øker den eksponerte blyflaten, og øker
korrosjonshastigheten.
I henhold til sikkerhetsbestemmelsene skytes det mot et kulefang med fingraderte løsmasser
som fanger opp prosjektilene. Kulefanget er oppbygd og har en stigning mot skyteretningen
på minimum 30 grader. Disse kravene sikrer at kulene trenger inn i kulefanget, og alt
blyholdig materiale blir lagret betryggende i kulefanget.
2. Kulefang bør ha lavest mulig innhold av organisk materiale
Organisk materiale, oftest i form av humus, medfører at korrosjonshastigheten til
tungmetallene i kulene øker. Det vil derfor bli benyttet sandholdig jord, og ikke myrjord i
kulefangene.
3. Vanngjennomstrømning gjennom kulefang bør begrenses
Ved å begrense vanngjennomstrømning gjennom kulefanget reduseres korrosjonshastigheten
og muligheten for utlekking reduseres betydelig.
Et korrekt oppbygget og vedlikeholdt kulefang vil kun ha vanninntrenging fra nedbøren.
Dette oppnås ved bruk av riktige masser, og ved at kulefanget ligger fritt fra bakenforliggende
terreng, eller ved at overflatevannet fra bakenforliggende terreng dreneres bort. Det meste av
nedbøren renner av fra kulefanget eller fordamper, slik at forholdsvis lite av dette vannet når
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inn til prosjektilene. Dermed er det lite vann tilgjengelig for utvasking av korrodert
tungmetall. Ved moderat vanngjennomstrømning bindes korrodert tungmetall raskt i
jordsmonnet under kulefanget.
Avbøtende tiltak: Konklusjonen fra de to rapportene er at med et korrekt oppbygget kulefang,
som ikke inneholder myrjord, vil ikke skytebanen representere noe forurensningsproblem.
Dette ivaretas gjennom skytebaneforskriften. I tillegg skal det sikres at overflatevann bak
kulefangene blir drenert bort.
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.3.3 Biologisk mangfold
Stiftelsen Biofokus har foretatt kartlegging av naturverdier i planområdet for adkomstvei og
skytebane. Resultatene av kartleggingen er samlet i et notat som finnes vedlagt, se vedlegg 6.
I notatet trekkes det vestre alternativet for veien frem som minst negativt. Det er dette
alternativet som er valgt. Det foreslås også å flytte kryssingen av bekken for å gå klar av
viktige naturverdier, men dette er vanskelig å få til på grunn av stigningsforhold og kurvatur.
Imidlertid blir broen over bekken såpass høy at påvirkningen på naturtypen blir begrenset.
I området som berøres av selve skytebanen er det ikke funnet viktige naturverdier.
Avbøtende tiltak: Valg av linjeføring for veien, og reguleringsbestemmelser som tillater
justering av veilinjen for å begrense negativ påvirkning på viktige naturverdier.
Konsekvens: Negativ konsekvens (-)

6.4 Samfunnsforhold
6.4.1 Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for området som foreslås regulert.
Risikoanalysen er utført med basis i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt
temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet» fra
2011. ROS-analysen finnes i vedlegg 5.
Det er ikke funnet forhold som innebærer høy risiko. For noen forhold er det funnet middels
risiko, som fordrer avbøtende tiltak.
Avbøtende tiltak:




Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli
1988, følges fullt ut og Politiet skal med bakgrunn i forskriften godkjenne området for
skyting før banen kan tas i bruk.
Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere
Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner
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Tydelig skilting av skytetider og varsel om at uautorisert skyting anmeldes
Vedlikehold av kulefang i henhold til kravene
Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen
Fjerning av rikosjettfarlige gjenstander (steiner)
Regelmessige sikkerhetsinspeksjoner av skytebanen

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.2 Universell utforming
Reguleringsplanen legger til rette for at skytebaneanlegget kan utformes slik at anlegget fullt
ut tilfredsstiller kravene til universell utforming. Særlig er det i planarbeidet fokusert på
bevegelseshemmede, ved at det kan bli trappefri adkomst og slak stigning på gangveier og
ramper. I tillegg vil det bli HC-toalett i skytterhuset.
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.3 Barn og unges interesser
Aktivitetstilbudet ved skytebanen er i seg selv et ledd i å ivareta barn og unges interesser.
Områdene som beslaglegges av skytebanen, og som er påvirket av støy, er av relativt liten
interesse for barn og unge. Totalt sett vurderes skytebanen å være overveiende positiv i
forhold til barn og unges interesser.
Konsekvens: Positiv konsekvens (+)

6.4.4 Estetikk, natur og landskap
Skytebanen er av støymessige årsaker lagt lavt i terrenget, og i tillegg er området et lukket
landskapsrom. Dette gjør at anlegget ikke får noen visuell fjernvirkning og ikke påvirker natur
og landskap nevneverdig
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.5 Friluftsliv
Området i umiddelbar nærhet av skytebanen er i liten grad benyttet til friluftsliv. Et stykke
nord / nordvest for skytebanen ligger Smørheia som er mye benyttet som friluftsområde.
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Sikkerhetsmessig har skytebanen ingen betydning for friluftslivet. Det er derfor kun støy fra
skytebanen som kan sjenere friluftsaktiviteter. Beregninger viser at det mest utsatte punktet i
Smørheia får støy lavere enn grensen for støy til «støyfrie» friluftsområder i T-1442, men
støyen vil på dette punktet være klart hørbar når skyting pågår.
Konsekvensene for friluftslivet vurderes som små fordi støyen er lavere enn aktuelle
grenseverdier for støy fra skytebaner. I tillegg må det bemerkes at det kun er ved stevner at
det kan være skyting på banen på søndager. Allikevel tillegges hørbar støy vekt i vurderingen.
Konsekvens: Negativ konsekvens (-)

6.4.6 Kulturminner
Vest-Agder Fylkeskommune har foretatt en registrering av kulturminner i planområdet. Det er
ikke funnet noen automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Det er funnet noen
kulturminner fra nyere tid (ikke automatisk fredet) i nærheten av planområdet, men disse vil
ikke bli berørt av tiltaket. Rapporten fra registreringene som er foretatt finnes i vedlegg 7.
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.7 Vassdrag
Bekken Dåsåna vil bli krysset med bro. Krysningen får ikke noen nevneverdig konsekvens for
vassdraget i seg selv, men vegetasjonen i og ved bekken kan til en viss grad bli berørt.
Konsekvens: Negativ konsekvens (-)

6.4.8 Jord- og skogbruk
Deler av adkomstveien vil bli ny vei der det nå er blandet skog. Denne skogen er ikke aktuell
for skogbruk slik den fremstår i dag. En kort del av adkomstveien følger kanten av et jorde.
Området der skytebanen skal ligge er et skogområde der skogen delvis er hugget. Skytebanen
påvirker i liten grad produktiv skog.
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)
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6.4.9 Grunnforhold og geologi
I skytebaneområdet består grunnen av fjell med liten overdekning av jord. Langs
adkomstveien er det områder med større jordoverdekning, men tiltaket medfører ikke fare for
flom, utglidning eller liknende, og påvirker heller ikke geologiske verdier.
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.10 Vilt og fugl
Generelt påvirker støy vilt og fugl svært lite, noe en blant annet ser ved at det ofte danner seg
store fuglekolonier ved flyplasser, og at vilt ikke skremmes vesentlig av biltrafikk. På samme
måte ser en at vilt og fugl knapt reagerer på skytestøy. Det finnes mye forskningsmateriale
knyttet til forstyrring av fugler og dyr, men det er ikke funnet holdepunkter for at skytebaner
virker forstyrrende på fugler og dyr. Menneskelig ferdsel i terrenget skremmer vilt og fugl i
langt større grad. Det er ikke kjent hekkeplasser eller reir for spesielt sårbare fuglearter i
planområdet. Det anses heller ikke å være sannsynlig at det finnes truede arter i planområdet.
Dermed vil ikke en føre var-holdning i forhold til spesielt sårbare arter være relevant, og
skytebanen har ikke noen konsekvens av betydning for fugle- og dyrelivet i området.
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.11 Husdyrhold
Husdyr reagerer knapt på skytestøy, og har generelt svært kort tilvenningstid.
Det er kjent at en del hunder reagerer på støy fra fyrverkeri, og dette benyttes tidvis som
argument mot skytebaner. Fyrverkeri har støy ved lavere frekvenser, og høyere nivåer, og
situasjonen utenfor rød støysone for skytebanen er dermed ikke relevant i en slik
sammenlikning.
Eventuelle beitedyr vil kunne ferdes på området rundt skytebanen uten at dette er
problematisk. Fordi beitedyr ikke reagerer på skytestøyen, må det påregnes at en tidvis må
stoppe skytingen og jage dyra bort fra banen før skytingen gjenopptas. Dette har ingen annen
konsekvens enn at skytingen må opphøre en kort periode.
Skytebanens etablering har ingen praktisk konsekvens for husdyrhold.
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)
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6.4.12 Teknisk infrastruktur
Energi
Det er ikke strømtilførsel inn i området, og det vil i første omgang heller ikke være aktuelt å
legge inn strøm til skytebanen. Banen vil bli forsynt med strøm fra aggregat til elektronikk og
andre installasjoner.
Vann
Det vil bli boret etter vann. Området antas å ha god tilgang på vann i grunnen, og det anses
uproblematisk å etablere vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet.
Avløp
Kommunen skal godkjenne avløpsløsningen, som trolig vil bli løst ved at det etableres et
anlegg med direkte infiltrasjon. Dette er anlegg som erfaringsmessig fungerer godt og krever
minimalt vedlikehold og fungerer sammen med strøm fra aggregat, samtidig som de er svært
sikre i forhold til risiko for bakteriespredning.
Renovasjon
Skytebanen vil bli knyttet til kommunal renovasjonsløsning som allerede finnes i
industriområdet.
Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.13 Skytterinteressene
Etablering av en ny skytebane vil være svært positivt for eksisterende og nye medlemmer av
Søgne skytterlag. Banen vil gi skytterlaget større mulighet til å beholde unge skyttere når de
går over fra å skyte med kaliber .22 til grovkaliber.
En ny skytebane vil også kunne gi jegere i Søgne et bedre tilbud til trening, noe som er viktig
for å sikre jegernes skyteferdigheter og redusere sannsynligheten for skadeskyting av vilt.
Skytesporten er unik når det kommer til å forene generasjoner, og passer for folk fra 12 til 100
år.
Konsekvens: Meget positiv konsekvens (++)
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6.5 Sammenstilling av virkninger av tiltaket
I tabellen nedenfor er det gitt en sammenstilling av virkninger av tiltaket i tabells form.
Referansen for konsekvensvurderingen er 0-alternativet.

Tema

Konsekvens

Kommentar

Støy

-

Ingen boliger, hytter eller annen støyfølsom bebyggelse
berøres av støysonene. Friluftsområdet i Smørheia får støy
under grenseverdiene i T-1442. Allikevel er støy gitt
konsekvensen (-) fordi støy generelt ikke er ønskelig.

Tungmetallavrenning

0

Det gjøres avbøtende tiltak i form av spesiell oppbygning av
kulefang. Dermed blir det ingen konsekvens.

Biologisk mangfold

-

Det minst negative veialternativet er valgt.

Risiko og sårbarhet

0

ROS-analysen viser akseptabel risiko for alle vurderte forhold.

Universell utforming

0

Barn og unges interesser

+

Skytebanen er overveiende positiv for barn og unge.

Estetikk, natur og landskap

0

Ingen påvirkning.

Friluftsliv

-

Det vil bli hørbar støy i de mest utsatte deler av Smørheia, dog
under aktuelle støygrenser.

Kulturminner

0

Ingen kulturminner påvirkes.

Vassdrag

-

Vegetasjon i og ved bekken kan bli noe påvirket av broen over
bekken.

Jord- og skogbruk

0

Ingen praktisk konsekvens for jordbruk eller skogbruk.

Grunnforhold og geologi

0

Vilt og fugl

0

Husdyrhold

0

Teknisk infrastruktur

0

Skytterinteressene

++

Opparbeides for tiltakshavers regning.

Konsekvensutredningen viser at skytebanen, med de avbøtende tiltakene som er innarbeidet i
planen, i liten grad har negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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7 Medvirkning
7.1 Varsel om igangsatt planarbeid
Hjemmelshavere og naboer, samt instanser som er forventet å ha interesse i saken er
underrettet i brev datert 27. april 2012. Se vedlegg 8a. Liste over de som har blitt varslet
finnes i vedlegg 8b.
Varsel om igangsatt planarbeid ble avertert i Fædrelandsvennen og Søgne og Songdalen
Budstikke 2. mai 2012, se annonsen i vedlegg 8c.

7.2 Merknader til varsel om igangsatt planarbeid og planprogram
Det er innkommet merknader til varsel om igangsatt planarbeid og planprogram fra 17 ulike
aktører. I tabellen nedenfor følger korte sammendrag av merknadene og kommentarer til
disse. Det er kun tatt med de deler av merknadene som anses relevant i forhold til utforming
av reguleringsplanen. Merknadene er i sin helhet gjengitt i vedlegg 8d.

Vest-Agder Fylkeskommune (VAF)
Merknad / Innspill

Kommentar

VAF skriver at det må vurderes alternative
plasseringer eller avbøtende tiltak i forhold til støy.

Søgne skytterlag har jobbet i svært mange år for å få
etablert ny skytebane. De har ikke funnet noe annet
område som kan være aktuelt.
Selv om det er andre lag i nærheten, så er det ikke
uproblematisk å øke skytingen på disse. Skal Søgne
skytterlag bli et aktivt lag med god rekruttering, så
må det skje på egen bane. Samlokalisering er derfor
ikke et aktuelt alternativ.
Det er satt krav om avbøtende tiltak i form av
støydempede standplassbygg og optimalisert
plassering og skyteretning

VAF varsler mulig innsigelse dersom tilfredsstillende
støyforhold til friluftsområdene ikke kan
dokumenteres.

Med valgt utforming og avbøtende tiltak kommer
støyen i de viktige friluftsområdene i Smørheia under
grenseverdiene i T-1442.

VAF skriver at det må foretas en arkeologisk
registrering.

Er foretatt uten funn.

VAF påpeker at barn og unges interesser må sikres i
planarbeidet.

Dette er det redegjort for i planarbeidet.
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Fylkesmannen i Vest-Agder (FM)
Merknad / Innspill

Kommentar

FM skriver at det må synliggjøres når og hvor ofte
friluftsområdene utsettes for støy.

Synliggjøringen skjer ved at skytetider er tatt inn i
reguleringsbestemmelsene.

FM viser til T-1442 sine støygrenser i
friluftsområder. De skriver at det bør vurderes
alternative plasseringer. FM varsler mulig innsigelse
dersom tilfredsstillende støyforhold til
friluftsområdene ikke kan dokumenteres.

Det er redegjort for støy til friluftsområdene.

FM skriver at planforslaget må beskrive virkningene
av planen.

Virkningene av planen er beskrevet i planforslaget
med tilhørende konsekvensutredning.

FM viser til at det i planområdet er viktig gammel
fattig edellauvskog, og viser til bekken «Dåsåna»
som er en registrert sjøørretbekk. FM minner om at
det skal tas hensyn til naturmangfoldet jfr.
Naturmangfoldloven.

Det er foretatt en undersøkelse av biologisk mangfold
i planområdet. Viktige arter er hensyntatt i størst
mulig grad.

FM påpeker krav om medvirkning og krav om at det
tas hensyn til barn og unge, samt funksjonshemmede.

Det er avholdt et åpent informasjonsmøte, og interne
møter der tilrettelegging for lagets unge medlemmer
har vært tema.
Det er redegjort for hvordan planen tar hensyn til
barn og unge, samt funksjonshemmede.

FM påpeker at detaljplan må forelegges
Fylkesmannen ved inngrep i vassdrag eller
vassdragsbelte.

Det er tatt inn en bestemmelse om at løsning for bro
over bekken skal forelegges Fylkesmannen.

FM påpeker at det stilles krav om Risiko- og
sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Merknad / Innspill

Kommentar

NVE kommenterer at tema knyttet til vann/vassdrag
tas inn som tema som skal utredes. NVE anbefaler at
kryssing av vassdrag skjer med bro fremfor kulvert.

Det er tatt inn en bestemmelse om at krysning av
bekken skal skje med bro.

Statens Vegvesen
Merknad / Innspill

Kommentar

Statens Vegvesen har ingen merknader.

-
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Søgne kommune
Merknad / Innspill

Kommentar

Kommunen forklarer hvorfor det ikke er fremmet sak
for Plan- og miljøutvalget i forkant av melding om
oppstart regulering.

-

Kommunen har endret syn på plantype, og ville i dag
ha anbefalt detaljreguleringsplan for skytebanen.

-

Søgne Vestbygd Vel
Merknad / Innspill

Kommentar

Søgne Vestbygd Vel har ingen merknad.

-

Vedderheia Velforening (VV)
Merknad / Innspill

Kommentar

VV stiller seg undrende til at de ikke har fått varsel
om oppstart regulering.

Alle som formelt skal varsles har fått varsel, og det er
forsøkt å varsle andre aktuelle instanser i tillegg. Pr. i
dag er det vanskelig å få oversikt over
velforeningenes geografiske plassering, og vi fikk
dessverre ikke fanget opp VV.

VV spør hvilken begrensning av aktiviteten som
ligger til grunn for at de aktuelle støygrensene er
forutsatt benyttet.

Dette er utdypet i planforslaget med tilhørende
støyrapport.

VV mener at det må gjøres prøveskyting, og at
støyberegningene ikke tar høyde for at det store deler
av året er vind fra nord/vest.

Prøveskyting har svært liten verdi, da det vil bli
bygget en støydempet standplass som medfører at
støyen blir svært mye lavere enn det en prøveskyting
ville vise.

VV mener at det må vurderes andre alternative
lokaliseringer og at det eksisterer flere andre
skytebaner nær Søgne.

Se kommentar til Fylkeskommunen.

Midt-Agder Friluftsråd
Merknad / Innspill

Kommentar

Friluftsrådet skriver at det er viktig at støyen fra
skytebanen ikke forringer bruken av friluftsområdet
«Smørheia» i nevneverdig grad.

Banens utforming og støydemping er optimalisert
med hensyn på støy til Smørheia.
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Fire grunneiere
Merknad / Innspill

Kommentar

Grunneierne stiller seg velvillige til at eksisterende
adkomstvei kan benyttes så lenge grunneiernes
interesser i forbindelse med uttak av tømmer mm
ivaretas.

-

Protestliste med 42 underskrivere
Merknad / Innspill

Kommentar

Det skrives at skytebanen vil gi omfattende støyplage
for beboerne på Dahl/Tofte, Lohne Vest og i
boligområdet på Vedderheia.

Dette er belyst i størapporten

Det skrives at boligeierne vil oppleve et betydelig
økonomisk tap.

-

Det skrives at skytebanen vil ødelegge for friluftsliv,
jaktinteresser og artsmangfoldet.

Det er redegjort nærmere for disse forholdene i
konsekvensutredningen. Konsekvenser for
jaktinteresser er implisitt gitt av at det ikke er noen
konsekvenser for fugl og vilt.

Arild Kristensen
Merknad / Innspill

Kommentar

Kristensen mener at det er for få som har fått tilsendt
planprogrammet for uttalelse.

Alle som formelt skal varsles er varslet.

Kristensen spør om skytebanen vil bety slutten på det
meste av dyrelivet i området.

Det vil bli redegjort for forholdet til dyrelivet
omkring banen i planforslaget.

Kristensen påpeker at rekreasjonsområdet Smørheia
ligger nær planområdet.

Det er redegjort for forholdet til friluftslivet i
konsekvensutredningen.

Jan Gunnar Heia
Merknad / Innspill

Kommentar

Heia påpeker at områder innenfor støysonene
benyttes som utmarksbeite for hester, delvis
innmarksbeite og treningsområde for travhester. Heia
frykter også at støyen skal sjenere fiskere i
nærliggende tjern og bekk, og frykter
miljøkonsekvensene for fisken.

Det er redegjort for forholdet til dyr i planforslaget.

Heia viser til friluftslivet i området.

-
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Rune Røsstad (to brev)
Merknad / Innspill

Kommentar

Røsstad påpeker at det må gjøres registrering av både
arter og naturtyper.

Se kommentar til Fylkesmannen.

Røsstad nevner flere ulike sårbare fuglearter som skal
finnes i området, og påpeker at flere av disse vil være
sårbare for forstyrrelser.

Konsekvensanalysen tar for seg dette og forklarer
hvorfor skytebanen ikke representerer noen trussel
for disse artene.

Røsstad skriver at det må lages
rekkefølgebestemmelser om etablering av gang/sykkelveg fra Krogan til E39 ved Lindlia.

-

Svein Knutsen
Merknad / Innspill

Kommentar

Knutsen hevder at støyberegningene ikke tar hensyn
til lokale forhold og støyens spesielle karakter, og
finner det lite betryggende at støysonekartet viser
såpass liten utbredelse som det gjør.

Støyberegningene tar hensyn til lokale forhold. Den
begrensede utbredelsen av støysonene skyldes at det
skal bygges svært godt støydempende standplasser og
at skytebanene er gunstig plassert i terrenget.

Knutsen påpeker at boligområdet Vedderheia og
friluftsområdet Smørheia ligger i nærheten av
planområdet.

-

Knutsen finner det urovekkende at en har tenkt å spre
tungmetaller i naturen.

Tungmetaller vil ikke bli spredd i naturen. Det er i
planforslaget redegjort for hvordan tungmetaller skal
håndteres på en betryggende måte.

Knutsen påpeker krav om at beslutninger skal bygge
på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan dette
påvirkes av tiltaket.

Se kommentar til Fylkesmannen.

Torkjell Tofte
Merknad / Innspill

Kommentar

Tofte mener at et betydelig større utvalg av beboere
omkring planområdet burde vært varslet.

Alle som formelt skal varsles er varslet.

Tofte hevder at planområdet må utvides og begrunner
dette med bestemmelser i Plan og bygningsloven §
12-6, og krav i T-1442.

Det er ikke korrekt at planområdet må utvides.
Påstanden må bero på en feiltolkning av regelverket.
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Tofte påpeker at reguleringsbestemmelsene må
begrense aktiviteten til 3 dager pr. uke og 65000
skudd pr. år.

Det er tatt inn en slik bestemmelse i planen.

Tofte skriver at det må lages rekkefølgebestemmelser
om etablering av gang-/sykkelveg fra Ormelia til E39
ved Lindlia.

-

Tofte mener at det må vurderes andre alternative
lokaliseringer og at det eksisterer flere andre
skytebaner nær Søgne.

Se kommentar til Fylkeskommunen.

Tofte mener at biologisk mangfold må utredes, og
peker på faren for blyforurensing av Dåsåna.

Se kommentar til Fylkesmannen.

Tofte mener at friluftsliv må være et eget tema i
konsekvensutredningen.

Friluftsliv er behandlet som et eget tema.

Vidar Skartveit
Merknad / Innspill

Kommentar

Skartveit reagerer på at han ikke er varslet om
planarbeidet.

Alle som formelt skal varsles er varslet.

Skartveit påpeker at grusvegen fra avkjørsel
Lohnevegen er kapasitetsmessig presset og er kritisk
til at regulering av skytebanen er satt i gang.

-

Skartveit påpeker at det er flere andre skytterlag i
nærheten.

Se kommentar til Fylkeskommunen.

Skartveit peker på ønsket om stillhet i friluftsområdet
Smørheia.

Se tidligere kommentarer.

TT Eiendom AS
Merknad / Innspill

Kommentar

TT Eiendom har ingen merknader.

-

Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad

Tlf 924 86 555
Faks 925 70 444
e-post: dag.rieber@rpr.no

NO 911 678 462 MVA
Side 26 av 27

Ny skytebane i Årdalen, Søgne kommune

05.01.2014

7.3 Planprogram
Planprogrammet ble endret etter høringen, slik at relevante innspill ble ivaretatt. Det reviderte
planprogrammet ble vedtatt i Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune den 10. oktober 2012.

7.4 Medvirkningsmøter
Åpent informasjonsmøte
Det ble den 27. september 2012 avholdt åpent informasjonsmøte om planleggingen av
skytebanen. På møtet ble det redegjort for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lover og regler
Støy
Sikkerhet
Skytetekniske kriterier
Eksempler på anlegg
Skytebane på Dahl

Det ble spesielt mye diskusjoner omkring støy og regelverk, og spørsmål om dette ble besvart
og redegjort for.
Interne møter i skytterlaget
Det er gjennomført interne møter i skytterlaget der spesielt barn og unge har vært tema.

Vedlegg
1) Forslag til reguleringsbestemmelser
2) Forslag til reguleringsplankart
3) Forslag til illustrasjonsplan
4) Støynotat
5) Risiko- og sårbarhetsanalyse
6) Kartlegging av biologisk mangfold
7) Kulturminneregistrering
8) Dokumenter fra meldingsfasen
a. Melding til naboer m.fl. / høringsinstanser
b. Liste over naboer, lag/foreninger og høringsinstanser
c. Avisannonse
d. Merknader fra naboer, lag/foreninger og høringsinstanser
9) Fastsatt planprogram
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Vedlegg 1
Forslag til reguleringsbestemmelser

Søgne kommune
Reguleringsbestemmelser for skytebane i Årdalen
Dato for siste revisjon: Reguleringsplanforslag, 05.01.2014
Dato for kommunestyrets godkjenning:

§ 1 Generelt
Regulerte områder er vist med reguleringsgrense på plankartet. I området innenfor
reguleringsgrensene gjelder disse bestemmelsene sammen med Plan- og bygningsloven.
Ved søknad om rammetillatelse eller ved ett-trinns søknad, skal alle atkomst-/anleggsveier,
parkeringsplasser, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller, anvisergraver, sikkerhetsanlegg
og støydempingstiltak inntegnes og målsettes på situasjonsplanen.

§ 1.1 Reguleringsformål (Pbl § 12-5)
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, andre ledd nr.1)
 Forsamlingslokale
 Skytebane
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, andre ledd nr. 2)
 Veg, annen eierform (privat)
 Annen veggrunn – grøntareal, annen eierform (privat)

§ 1.2 Hensynssoner (Pbl § 12-6)
 Faresone: Skytebane
 Faresone: Høyspenningsanlegg

§ 1.3 Planens hensikt
Planens hensikt er å legge til rette for etablering av ny skytebane

§ 2 Fellesbestemmelser
§ 2.1 Skytetider
Det tillates skyting til følgende tider:
•
Tirsdag og torsdag
kl. 9-21
•
Lørdag
kl. 9-16
I forbindelse med inntil 5 stevner i året tillates det skyting fra torsdag til og med søndag i tidsrommet kl.
9-21.
Skyting utenom terminfestede tider er ikke tillatt.

Skytebane i Årdalen i Søgne kommune
Reguleringsbestemmelser

Side 1 av 3

REGULERINGSFORMÅL
§ 3 Bebyggelse og anlegg
§ 3.1 Forsamlingslokale
Det tillates et skytterhus på inntil BYA = 200 m2 i to fulle etasjer. Maksimal mønehøyde settes til 10
meter over gjennomsnittlig terreng. Skytterhuset skal ha fasadematerialer i tre.
Innenfor området er det tillatt med intern vei, parkering og nødvendige installasjoner for områdets drift
som skytebane.
Det tillates plassering av VA-anlegg på området. Løsning for avløp skal godkjennes av kommunen.

§ 3.2 Skytebane
Innenfor det regulerte skytebaneområdet er det tillatt å oppføre bygninger og innretninger som er
nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane. Dette gjelder atkomst-/anleggsveger,
parkeringsplasser, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller, anviseranlegg,
sikkerhetsanlegg og støydempingstiltak.
Bygningene skal ha fasadematerialer i tre.
Det tillates plassering av VA-anlegg på området.
Terrenginngrep skal jorddekkes og tilsås.
Dersom søknad om byggetillatelse for skytebanene avviker vesentlig fra illustrasjonsplanen, skal det
dokumenteres at endringen ikke gir økt støybelastning til omgivelsene enn det som fremgår av
støysonene som følger reguleringsplanen.
Bruk av skytebanen skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks for hver bane,
godkjent av politiet.
All skyting innenfor reguleringsgrensene skal skje fra standplassene.
Følgende støydempingstiltak skal gjennomføres: Standplassene skal ha tak, tette bak- og sidevegger,
innvendig akustisk demping, samt minst 3,5 m støydempet frembygg med båsvegger for hver andre
skytter.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 4.1 Veg
Adkomstveien er regulert til veg. Denne kan brukes av grunneierne i området og til kjøring til
skytebanen.
Det tillates avvik fra regulert senterlinje dersom dette er nødvendig for å begrense terrenginngrep og
for å begrense påvirkningen av viktige naturverdier.
Kryssing av bekken Dåsåna skal skje med bro. Løsning for utforming av broen skal forelegges
Fylkesmannen i forbindelse med byggesøknad.
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§ 4.2 Annen veggrunn - grøntareal
Grøftekantene er regulert til annen veggrunn – grøntareal. Veien tillates lagt inn på området regulert til
annen veggrunn dersom dette er nødvendig for å begrense terrenginngrep eller for å ivareta viktige
naturverdier på en bedre måte

§ 5 Hensynssoner
§ 5.1 Faresone: skytebane
Fareområdet for skytebanene er vist som hensynssone på plankartet.
§ 5.2 Faresone: høyspenningsanlegg
Området under høyspentlinjen ved Lohnelier industriområde er vist som hensynssone på plankartet.
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Vedlegg 2
Forslag til reguleringsplankart

Vedlegg 3
Forslag til illustrasjonsplan

Vedlegg 4
Støynotat

NOTAT
Til:

Søgne skytterlag

Fra:

Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber

Dato:

2. januar 2014

Emne:

Støy fra ny skytebane i Årdalen i Søgne kommune

1 Orientering
Dette notatet tar for seg støy fra en planlagt ny skytebane for Søgne skytterlag i Årdalen på
Dal i Søgne kommune. Skytebanen blir beliggende nord for Lohnelier industriområde med
adkomstvei fra industriområdet.
Det er gjennom lang tid arbeidet med utforming av en skytebane her, og dette notatet tar for
seg den valgte løsningen som er vurdert å være det støymessig gunstigste alternativet.

2 Regelverk
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442/2012» har anbefalte grenser for støy fra ulike støykilder, og opererer med gul og rød
støysone. Støygrensene for nye støykilder sammenfaller med gul støysone.
Støygrensene kommer til anvendelse ved etablering av ny støyende virksomhet. Støygrensene
kommer også til anvendelse ved etablering av nye boliger, hytter eller annen støyfølsom
arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde. Det er derfor viktig at støysonekartet som
følger planforslaget implementeres i kommuneplanens arealdel som et eget tema.

3 Grenseverdier
På skytebanen vil det bli skutt mindre enn 65 000 skudd pr. år, og inntil 3 dager pr uke. I
henhold til T-1442 tilsvarer da gul sone området innenfor støykoten for LAImax = 65 dBA, og
rød sone området innenfor støykoten for LAImax = 75 dBA.
LAImax er maksimalt støynivå målt med tidsinnstilling «impuls», og gir tallmessig høye verdier
fordi man måler kun «den øverste støytoppen» av skuddlyden. Støynivåene kan derfor ikke
sammenliknes med støynivåer fra andre støykilder, som måles på andre måter.
T-1442 har også krav til ekvivalent støynivå, men det er kun relevant for de aller største sivile
skytebanene. Det er derfor ikke gjort nærmere rede for ekvivalent støynivå.
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4 Beregningsmetode
I henhold til veilederen til T-1442, er støyen beregnet etter nyeste gjeldende nordisk
beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT ACOU 099)
Nordtest 1997. Metoden er implementert i beregningsprogrammet NoMeS 4.5 som er benyttet
til å beregne støyen fra skytebanen.

5 Våpentyper
T-1442 angir at det er det mest støyende våpenet som er regelmessig i bruk på skytebanene
som skal legges til grunn ved støyberegningene. Her legges det til grunn at det vil bli skutt
med ulike jakt- og skarpskytterrifler med kaliber 6,5 - 7,62 mm.
Det kan noen ganger forekomme at det blir skutt våpen som støyer noe mer enn de våpen som
er lagt til grunn ovenfor, for eksempel spesielle jaktrifler. Siden dette skjer helt unntaksvis
skal det ikke tas hensyn til disse våpnene ved støyberegningene.

6 Beregninger
Den valgte utformingen av den nye skytebanen er funnet ut fra en kombinasjon av at krav til
støy, sikkerhet og skyteteknisk egnethet skal oppfylles. Med valgt utforming vil ingen
eksisterende eller regulerte boliger/hytter bli berørt av støysonene fra banen.
I vedlegget er det vist støysonekart for den nye skytebanen. Støysonekartet er beregnet under
forutsetning av at skytebanene plasseres som illustrert i planforslaget, og standplassene får en
utførelse med tak, tette bak- og sidevegger, innvendig akustisk demping og minst 3,5m
frembygg og lydabsorberende båsvegger for hver andre skytter.
Det kan tillates mindre justeringer av skytebanenes skyteretning innenfor det regulerte
fareområdet uten at støyens utbredelse påvirkes nevneverdig.
Det er ikke regnet med at vegetasjonen i området gir støydemping, selv om eksisterende skog
i realiteten gir betydelig støydemping. Årsaken til at det ikke regnes med skogdemping er at
skog som ikke er vernet kan bli hugget. Det er imidlertid mye skog i området, og mange
steder vil reell støy ligge minst 10-15dB lavere enn det som er beregnet uten skog.
Friluftsområdet Smørheia
Støy til friluftsområdene i Smørheia har blitt trukket frem som en problemstilling under
høringsrunden og under det åpne informasjonsmøtet som er blitt avholdt. Beregningene viser
at aller mest støyutsatte punkt i Smørheia får støy under grensen på LAImax = 60dB som i T1442 som er anbefalt for viktige rekreasjonsområder. Med eksisterende skog i området blir
støynivåene til dels betydelig lavere enn dette igjen.
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Støy til boliger i Vedderheia
Beboere i Vedderheia har uttrykt bekymring for at støyen fra skytebanen vil bli høy i deres
boligområde. Dette er delvis basert på erfaring med at en i jaktperioder kan høre skudd svært
godt. Beregninger vi har foretatt viser at skuddstøy under jakt kan overstige LAImax = 70dB,
som er høyere enn den anbefalte støygrensen for nye skytebaner. Støy fra skytebanen er
beregnet å ligge under 40dB. Dette er så lavt at det kun er på spesielt stille dager og dager
med svak vestlig vind og positiv temperaturgradient at støyen vil være hørbar ved boligene i
Vedderheia.

Rieber Prosjekt AS

Dag Rieber Rieber

Vedlegg:
Støysonekart
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Vedlegg 5
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vurdering av risiko og sårbarhet
Risikoanalysen er utført med basis i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt
temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet» fra
2011. Nedenfor gis en oversikt over hvilken risikograd som fremkommer ved ulike
kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet
1. Svært lite sannsynlig

Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 1000 år

2. Lite sannsynlig

Hendelsen inntreffer i gjennomsnitt en gang pr. 100 år

3. Sannsynlig

Hendelsen inntreffer i gjennomsnitt en gang pr. 10 år

4. Svært sannsynlig

Hendelsen inntreffer i gjennomsnitt en eller flere ganger pr. år

Konsekvens
1. Lite farlig

Ikke fare for vesentlig skade på personer, materiell eller miljø

2. Farlig

Fare for skade på person, materiell og miljø

3. Kritisk

Fare for liv eller alvorlig skade på person, materiell og miljø

4. Katastrofalt

Stor fare for liv og fare for alvorlig skade på materiell og miljø

Risikomatrise
KONSEKVENS

SANNSYNLIGHET

1. Lite farlig

2. Farlig

3. Kritisk

4. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Lite sannsynlig
1. Svært lite sannsynlig

Risikograd
Lav risiko - Risikoreduserende tiltak er normalt ikke nødvendig
Middels risiko – Risikoreduserende tiltak skal vurderes
Høy risiko – Risikoreduserende tiltak skal iverksettes
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Risiko- og sårbarhetsanalyse
Skytebane i Årdalen i Søgne kommune
Dato: 31.12.2013

Pkt

Forhold eller uønsket hendelse

S

K

Risiko

Kommentar

1
1.1

Sikkerhet ved bruk av det regulerte området til angitte formål
Ytre sikkerhet ved skyting (for turgåere og andre)

1

4

Middels

”Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning
av sivile skytebaner av 1. juli 1988” (Skytebaneforskriften) med vedlegg har krav til utforming av
skytebaner, anvisninger for beregning av farlig område
og krav til skyteledelse, varsling mm.

Personskade / dødsfall som følge av vådeskudd / rikosjetter

Det skal i henhold til skytebaneforskriften utarbeides en
skytebaneinstruks som skal godkjennes av politiet, med
bl.a. krav til godkjent skyteleder. Skyteleder følger
rutiner for inspisering av våpen etter skyting mm., som
skal forhindre vådeskudd.
Skytebaneinstruksen har krav til varsling av skyting.
Farlig område vil bli merket med varselskilt i henhold til
kravene i Skytebaneforskriften. Sannsynligheten for at
turgjengere befinner seg på farlig område under skyting
er minimal.
Baneanlegget skal utformes i henhold til kravene i
skytebaneforskriften. Sannsynligheten for at skudd eller
rikosjetter treffer utenfor farlig område er da minimal.
Det skal kun foregå skyting ved gode lysforhold.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
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Pkt

Forhold eller uønsket hendelse

S

K

Risiko

Kommentar

1.2

Indre sikkerhet ved skyting (for skyttere og andre med lovlig opphold på
skytebaneanlegget)

1

4

Middels

Se pkt 1.1. vedr vådeskudd.
Skytebaneforskriften har krav til avstander til
rikosjettfarlige objekter. Faren for rikosjetter til skyttere
og andre på og omkring standplass er minimal.

Personskade / dødsfall som følge av vådeskudd / rikosjetter
1.3

Eksplosjonsfare ved lagring av ammunisjon

1

3

Lav

Ammunisjon lagres i henhold til våpenlovens krav.

2

Forurensning fra det regulerte området

2.1

Tungmetallforurensning til drikkevann / grunnvann

1

2

Lav

Ved oppbygning av kulefang i henhold til gjeldende
krav er det ingen fare for tungmetallforurensning av
drikkevann/grunnvann

2.2

Forurensning fra avløpsvann

1

2

Lav

Avløpsløsning skal godkjennes av kommunen.
Anbefalte løsninger har liten risiko for forurensning av
drikkevann.

2.3

Andre utslipp

1

1

Lav

Ingen kjente farer

3
3.1

Naturgitte forhold
Er området utsatt for store snømengder, snø- eller steinskred?

2

2

Lav

I steinuren ved kulefanget for 200m kan det være en viss
mulighet for steinsprang, men det oppholder seg kun
sporadisk personer der. Ellers ingen kjente farer.

3.2

Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø?

1

1

Lav

Nei

3.2

Er det fare for utglidning (ustabile grunnforhold)?

1

1

Lav

Nei

3.3

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?

1

1

Lav

Nei

Risiko- og sårbarhetsanalyse
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Pkt

Forhold eller uønsket hendelse

S

K

Risiko

3.4

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?

1

1

Lav

Nei

3.5

Er det radon i grunnen?

2

1

Lav

Det er ikke kjent om det er radon i grunnen på stedet.
Radon anses imidlertid ikke å være problematisk, da
ingen mennesker oppholder seg mange timer pr. uke i
skytterhuset. Standplassene er åpne ved skyting, og
radonkonsentrasjonen vil ikke bli vesentlig høyere enn
utendørs.

3.6

Spesielle vindforhold

2

1

Lav

Nei

4
4.1

Infrastruktur og virksomhetsrisiko
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende
transportårer, utgjøre en risiko for området?
- hendelser på veg
- hendelser på jernbane
- hendelser på sjø/vann/elv
- hendelser i luften

1

1

Lav

nei

4.2

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området:
- elektriske
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/spillvann

3

1

Lav

Ingen ulempe av betydning

4.3

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
- påvirkes området av magnetisk felt fra el. linjer?
- er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
- vil tiltaket endre forsyningssikkerheten i området?

1

1

Lav

Det er en høyspentlinje som krysser adkomstveien nede
ved Lohnelier industriområde.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
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Kommentar

Side 3 av 6

Pkt

Forhold eller uønsket hendelse

S

K

Risiko

4.4

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende
og kjørende innenfor området:
- til skole/barnehage
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)
- til forretning
- til busstopp

-

-

Lav

Ikke noe transportnett innenfor området.

4.5

Brannberedskap
- har området gode adkomstruter for utrykkingskjøretøy
- har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?

1

2

Lav

Grei adkomst for brannbil til alle bygninger. Ikke egen
brannvannforsyning.

4.6

Omfatter området spesielle farlige anlegg?

2

2

4.7

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?
- utslipp av giftige gasser/væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker

1

1

Lav

Ingen slike kjente trusler.

5
5.1

Tidligere bruk
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?
- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
- annet

-

-

Lav

Ingen kjente tidligere virksomheter.

6
6.1

Omgivelser
Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is?

1

1

Lav

Nei

6.2

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)

1

1

Lav

Nei

6.3

Vil drenering kunne føre til oversvømmelse i lavereliggende områder?

1

1

Lav

Nei

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rieber Prosjekt AS

Kommentar

Ikke spesielt farlige anlegg. Se egne punkt knyttet til
skyteaktiviteten.

Side 4 av 6

Pkt

Forhold eller uønsket hendelse

7
7.1

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

7.2

Personskade / dødsfall, hos turgjengere eller andre, som følge av uautorisert
skyting

S

K

Risiko

1

1

Lav

1

4

Middels

Kommentar

Anlegget eller andre kjente nærliggende anlegg er ikke
terrormål.
Uvedkommende som ønsker å drive skyting på området,
vil ikke ha tilgang til de elektroniske skivene.
Sannsynligheten for at uautorisert skyting vil
forekomme er derfor ikke spesielt større enn andre
steder.
Skulle uautorisert skyting likevel forekomme, er det
liten sannsynlighet for at turgåere eller andre befinner
seg i området.
All uautorisert skyting anmeldes til politiet.

7.3

Personskade / dødsfall, for skyttere og andre på skytebanen, som følge av
uautorisert skyting

1

4

Middels

Sikkerheten ved utautorisert skyting vil trolig være
dårligere enn ved autorisert skyting, men
sannsynligheten for at det vil forekomme er ikke spesielt
stor. Det ligger i sakens natur at det ikke er mange
personer på skytebanen.
All uautorisert skyting anmeldes til politiet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rieber Prosjekt AS
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Oppsummering
Det er ikke avdekket noen form for høy risiko (rød) ved anlegget. På enkelte punkter er det avdekket middels risiko (gul), hvor risikoreduserende
tiltak bør vurderes. Ingen utenforliggende forhold krever risikoreduserende tiltak.

Om risikoreduserende tiltak
Området er skytebaneområde, med de farer det innebærer. ”Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli
1988” gir retningslinjer for utforming av sivile skytebaneanlegg. Disse retningslinjene blir fulgt uten unntak for det planlagte anlegget. Det er
ikke registrert alvorlige uhell siden 2. verdenskrig på de over 800 skytebanene tilknyttet Det frivillige Skyttervesen. Dette tilsier at forskriftens
krav gir tilstrekkelig sikkerhet. Politiet skal med bakgrunn i forskriften godkjenne området for skyting før skyting kan forekomme. Viktige
elementer for å ivareta sikkerheten (risikoreduserende tiltak) er:
 Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere
 Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner
 Tydelig skilting av skytetider og varsel om at uautorisert skyting anmeldes
 Vedlikehold av kulefang i henhold til kravene
 Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen
 Fjerning av rikosjettfarlige gjenstander (steiner)
 Regelmessige sikkerhetsinspeksjoner av skytebanen

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rieber Prosjekt AS
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Kartlegging av biologisk mangfold
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Ekstrakt
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naturverdier i et planområde
for ny skytebane øst for Dal i
Søgne kommune. For selve
skytebanen er det ingen
konflikt med biologisk
mangfold, men
adkomstveien går gjennom
en verdifull naturtype og
berører et lite område med
rik sumpskog. Konsekvensen
vurderes som middels
negativ.
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Bakgrunn
BioFokus har fått i oppdrag av Søgne skytterlag å kartlegge og utrede tema
naturmangfold innenfor planområde for ny skytebane ved Dal i Søgne. Det
arbeides med reguleringsplan for området, og det er utarbeidet planprogram
(Rieber 2012).

Figur 1: Oversiktskart over planområdet
ved Dal, med skytebanen i nord og
adkomst fra sør. Fra planprogrammet.

Metode
Arbeidet har omfattet kartlegging av:




Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (viktige
naturtyper) etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007).
Viktige viltområder etter DN-håndbok 11.
Levesteder for rødlistearter. Rødlistekategorier følger den nye utgaven av
den norske rødlista (Kålås et al. 2010).
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Forekomster av svartlistearter iht. Fremmede arter i Norge - med norsk
svartliste 2012 (Gederaas et al. 2012).

Metoden for naturtypekartlegging følger DNs håndbok 13, revidert utgave
(Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Viktige kriterier for utvelgelse og
verdisetting av områder er artsmangfold, habitatkvalitet, størrelse og grad av
påvirkning. Det henvises til håndboka for en nærmere redegjørelse av kriteriene.
Systemet for verdisetting har tre verdikategorier: Svært viktig – A, Viktig – B,
Lokalt viktig – C.
Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjennomgått for å samle
eksisterende kunnskap om området. Feltarbeidet ble gjennomført 23.08.2013.
Feltarbeid så seint på sommeren er et dårlig tidspunkt for å registrere hekkende
fugl. Fugl og vilt har dermed vært lavt prioritert.
Dette notatet gir på ingen måte en fullstendig oversikt over hva som finnes av
arter innenfor det undersøkte området. Derimot skal den gi et godt innblikk i
hvilke naturkvaliteter området innehar.
Det er til slutt gjort en enkel konsekvensvurdering basert på metodikken i
Vegvesenets håndbok 140 (Statens vegvesen 2006).

Områdebeskrivelse
Selve skytebaneområdet i nord består av barskog med en del innblanding av
løvtrær. Det er noe furuskog på koller, men ellers er en stor del av arealet
plantet granskog. Mye av skogen er nylig blitt hogd, og det er hogstflate over
store deler av området.

Figur 2: Venstre: Hogstflate på skytebaneområdet. Høyre: Fra skytepunktet. Barskog – produksjonsskog.
Fotos: Anders Thylén.

Den planlagte adkomstveien starter i sør ved Lohnelier industriområde. Den
følger en eksisterende gang/traktorvei og går i starten over et smalt engparti
mellom fuktskog langs bekken i vest og ungskog i lia mot øst. Nordover er det et
løvskogsområde med eldre løvskog, først i en dalside og deretter i søkk inntil
4

bekken. Vest for bekken krysses et område med beitemark inntil Dal gård, før
veien følger eksisterende skogsbilvei nordover til skytebaneområdet.

Figur 3: Venstre. Løvskog med eksisterende gangvei. Høyre: Bekken i området hvor det er aktuelt med
kryssing. Foto: Anders Thylén.

Naturtyper og naturverdier
Det er fra tidligere kartlagt en naturtypelokalitet i området, Dal Ø. Denne består
av en mosaikk av skogtyper, men er dominert av gammel fattig edelløvskog
(eikeskog), og er vurdert som viktig (B-verdi), se vedlegg for fullstendig
beskrivelse.
I lisidene og på flaten sør i lokaliteten er det blåbær-eikeskog. Skogen er
generelt ikke veldig gammel, men spesielt i lisidene finnes litt eldre skog samt
innslag av lind.
Nede i søkket mot elva er skogen frodigere og mer variert. Her finnes partier
dominert av bjørk, men med en relativt variert treslagssammensetning, og med
svakt utviklet lågurtvegetasjon.
I en forsenkning langs en liten sidebekk er det or-askeskog og rikere
løvsumpskog med svartor. Deler av dette området er noe kildepåvirket med
vannsig fra den bratte lia i øst, og kan karakteriseres som varmekjær
kildeløvskog. Her er feltsjiktet ganske rikt med bregner (skogburkne og
hengeving), vendelrot, mannasøtgras og mjødurt. Sumphaukeskjegg vokser i de
våteste partiene. Skogfredløs forekommer også. Dette partiet med rikere sumpog kildeskog / rik edelløvskog er i kartet nedenfor (figur 4) markert som et
kjerneområde innenfor naturtypelokaliteten.
I rødlisten for naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011) er rikere løvsumpskog
listet som sterkt truet (EN).
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Figur 4: Kartlagte naturverdier i planområde på Dal. Svart strek viser de alternative veitraseene, og
naturtypelokaliteten vises med grønn skravur.
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Figur 5: Det fuktige kjerneområdet i naturtypelokaliteten Dal Ø. Venstre: Rikere løvsumpskog med svartor.
Høyre: Or-askeskog med svakt kildepreg. Foto: Anders Thylén.

Arter
Det er ikke funnet rødlistede eller spesielt sjeldne arter i området. På sikt vil det
være potensial for arter knyttet til gammel løvskog med eik. Skogfredløs
forekommer et par steder. Dette er en art som er relativt vanlig i humide skoger
på Vestlandet, fra nordre deler av Rogaland til Møre og Romsdal. Arten har
imidlertid en del utpostlokaliteter i Mandal og Søgne, i et meget begrenset
område rundt Trysfjorden. Her er den funnet relativt hyppig i passende
edelløvskogsbiotoper. I lokaliteten Dal Ø er arten funnet på i hvert fall tre steder,
se kart i figur 4, hvorav en i kjerneområdet og en på hver av gangveiene.

Figur 6: Skogfredløs. Venstre: Vokser i teppe på og inntil gangveien. Høyre: I blomst. Foto: Anders Thylén.

Den varierte løvskogen gir også god potensial for en forholdsvis rik
spurvefuglfauna. Det er imidlertid ikke registrert spesielt sjeldne eller krevende
arter.
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Vurdering av konsekvenser av tiltaket
Konsekvensvurderingen baseres på verdien av området og omfanget av
inngrepet. De to veialternativene følger samme trase i sør og nord, og skiller seg
bare på en mindre strekning gjennom naturtypelokaliteten.

Tabell 1: Vurdering av verdi, omfang og konsekvens for de enkelte verdiområdene, tema naturmiljø. NB:
bokstavkoder i kolonne 3 (A, B eller C) henviser til verdisetting etter DN-håndbok 13.

Alt.

Område

Verdi og omfangsbeskrivelse

Konsekvens

ENKELTLOKALITETER
Verdi: Gammel fattig edelløvskog (B). På denne strekningen er det
et lite område med rik edelløvskog og sumpskog, til dels
kildepåvirket. Middels - stor verdi.
Omfang: Traseen går i bunn av forsenkningen og dermed rett
Felles vei

Dal Ø

gjennom den fuktigste og mest verdifulle delen av dette området.
Det kildepåvirkede området blir dermed ødelagt, og påførte masser

Middels negativ
(--)

vil endre de hydrologiske forhold. Nord i lokaliteten krysses bekken
med svartorskog. Omfanget vurderes som middels negativt p.g.a.
arealreduksjon og påvirkning på sårbar/truet naturtype.
Verdi: Gammel fattig edelløvskog (B). Løvskogen her er dominert av
eik, og er halvgammel. Som del av helheten i lokaliteten er verdien
middels - stor.
Vestre

Dal Ø

Omfang: Alternativet går i grensen av lokaliteten på eksisterende
gang / traktorvei. Den går over et bestand av skogfredløs (på

Lite negativ
( -)

veien). Rett før alternativene møtes, går den ned i lågurtskog med
bjørk. Omfanget vurderes som lite negativt.
Verdi: Gammel fattig edelløvskog (B). Løvskogen her er dominert av
eik, og er halvgammel. Som del av helheten i lokaliteten er verdien
middels - stor.
Omfang: Alternativet går på eksisterende gang / traktorvei gjennom
Østre

Dal Ø

sentrale deler av lokaliteten. Den går over et bestand av skogfredløs
(på veien). Rett før alternativene møtes, går den ned i lågurtskog

Lite (– middels)
negativ
( -/-- )

med bjørk. Trafikk og økt ferdsel gjennom sentrale deler av
lokaliteten kan å sikt ha noe negativ effekt på bl.a vilt. Omfanget
vurderes som lite (-middels) negativt.

LANDSKAPSØKOLOGISKE TREKK OG ØVRIG NATUR
Verdi: Helt i sør er det små rester av kulturmark med noe engflora
med alminnelige arter. Videre er det ung løvskog. I nord er det noe
beitemark, til dels nyåpnet gjennom hogst av skog. Ved den
planlagte skytebanen er det barskog, til dels plantet, og hogstfelt.

Adkomstve
i og
skytebane

Øvrig natur

Både flora og fauna er vanlig i landskapet uten spesielle
forekomster, og uten at områdene har naturtypeverdi. Liten verdi.
Omfang: Veien går stort sett på eksisterende gang/traktorvei, og
medfører ikke store endringer. Skytebanen vil medføre arealtap av
vanlig natur i området. På bakgrunn av dette vurderes omfanget
som intet - lite negativt.
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Ingen - liten
negativ
(-)

Samlet vurdering av konsekvens
Basert på vurderingene av verdi og omfang vurderes konsekvensene av
utbyggingsplanene til å være middels negative (--). Hovedkonsekvensen av
tiltaket er arealtap/ødeleggelse av et lite areal av en truet naturtype (som ligger
an til å bli utvalgt), og som utgjør en del av naturtypelokaliteten Dal Ø. Dette er
likt for begge de skisserte veialternativene.
Samlet vurderes vestre alternativ som noe mindre negativt enn østre, da det går
i kanten av lokaliteten, og ikke gjennom, på deler av strekningen.

Avbøtende tiltak
Det bør lages alternativ som unngår å ødelegge det sumpskogspregede partiet i
skogen. Helst bør det vurderes andre alternativ for kryssing av bekken som i
mindre grad berører den verdifulle naturtypelokaliteten som helhet. På et mer
detaljert nivå kan en alternativt gjøre tilpasninger slik at de fuktigste og mest
lavtliggende delene unngås.
Vestre alternativ kan på en mindre strekning (ved forekomst av skogfredløs) evt
trekkes noe mot vest over et flatt parti med plantet gran. Dermed kan en få noe
mer buffer mot den verdifulle naturtypen og i tillegg unngå å ødelegge et større
bestand med skogfredløs.

Referenser
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arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim.
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Vedlegg: Naturtypebeskrivelse fra Naturbase
Dal Ø, BN00066960
Søgne kommune, Gammel fattig edellauvskog, eikeskog. Viktig (C-verdi)
Innledning
Området er registrert av Biofokus ved Jon T. Klepsland den 8. juni 2009 i forbindelse med kommunens
naturtypekartlegging. I avgrensingen inngår to MiS-biotoper.
Beliggenhet
Avgrensingen omfatter nedre del av en vestvendt dalside, samt deler av den slake dalbunnen øst for en
gjennomløpende bekk. Mye av skogen i dalbunnen står på finkornete sedimenter.
Naturtyper
I de vestvendte liene står eldre blåbær-eikeskog, ofte med dominans av dominert i feltsjiktet. Vivendel er
vanlig. Stedvis er det innslag av teiebær eller liljekonvall. Eikeskogen er halvgammel og noe svakt
aldersspredd og svakt til moderat sjiktet. Flere eik er 40-45 cm dbh, men ingen er større. Noen står som
nydød eikegadd. Skrenter med lind finnes nord i området. Også noe osp og furu inngår. I dalbunnen er
marken ofte ganske fuktig og stedvis noe basepåvirket, noe som bidrar til ganske stor
vegetasjonsvariasjon. Nær dalsiden finnes urterike parti med bl.a. sumphaukeskjegg, skogfiol, hvitveis,
teiebær, blåknapp, knollerteknapp og krossved. Tresjiktet er dominert av bjørk, men det inngår også ask,
svartor, hegg, spisslønn og hassel. Deler av dette kan betegnes som or-askeskog. Andre steder er det
våt sumpskog med dominans av bjørk og svartor, og i feltsjiktet bl.a. skogburkne, hengeving, myrfiol,
slirestarr, gråstarr og mannsøtgras. Tjønnaks finnes i rolige bekkekulper. Dødvedelementer forekommer
sparsomt. Sjiktingen er stedvis noe bedre en lenger opp i dalsiden, men dimensjonene noe mindre.
Enkelte ask er inntil 40 cm dbh.
Artsmangfold
Ingen spesielt sjeldne eller krevende arter er påvist.
Verdibegrunnelse
Ganske variert gammelskogsområde med sumpskog, or-askeskog og eldre eikeskog. Høy
naturvariasjon gir også grunnlag for ganske høyt artsmangfold. Skogstrukturen er mindre godt utviklet,
og få signalarter er påvist. Mer positivt er at lokaliteten er ganske godt arrondert og stor. Den vurderes
derfor som mellom lokalt viktig og viktig.
Skjøtsel
Naturverdiene er primært knyttet til egenskaper ved gammelskogen, slik som gamle trær,
dødvedelement, stedegen vegetasjon og stabilt skogklima. Lokaliteten bør derfor avsettes til fri utvikling
uten inngrep.
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Rapport ved
Hege Andreassen

Dahl i Søgne kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune
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Kommune:
Gårdsnavn:
Gårdsnummer:
Bruksnummer:

Søgne
Dahl
54, 69
54/1, 69/1 mfl.

Tiltakshaver:
Adresse:
Navn på sak:
Saksnummer:

Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18, 1396 Billingstad
Søgne kommune – Områdeplan for skytebane
12/02631

Registrering utført:
For- og etterarbeid:
Rapport sluttført:

24/5 2013
27/5 2013

Ved:
Ved:
Ved:

Hege Andreassen
Hege Andreassen
Hege Andreassen
Registreringsnummer
146882, 91269, 91272,
91286, 91273

Autom. fredete kulturminner i området:
Nyere tids kulturminner i området:

Fotodokumentasjon (APS-nummer):
Faglige konklusjoner:
Planen er ikke i konflikt med kulturminner.
Automatisk fredete kulturminner

Planen er i konflikt
Ingen synlige, potensial under
bakken
Ikke vurdert
Merknader:
Sammendrag:

Nyere tids kulturminner
Planen er i konflikt
Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk
påkreves
Ikke vurdert

Det ble ikke registrert noen automatisk fredet kulturminner ved
registreringen. Det ble registrert noen nyeretids kulturminner i form av en
tuft etter støl, steingjerde, innhegning/sommerfjøs og ferdselsvei. Disse ser
likevel ut som om de ikke kommer i direkte konflikt med planen.
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Vest-Agder fylkeskommune ble i brev datert den 27/4 2012 informert om igangsettelse av
reguleringsarbeid for Dahl gnr 54/1, 69/1, mfl. i Søgne kommune.
Hensikten med reguleringsplanen er opplyst å være tilrettelegging for skytebane, veg og
parkering.
Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor fylkeskommunen
er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med
hensynet til automatisk fredede fornminner.
Registreringene ble foretatt den 24/5 2013
Rapporten ble skrevet den 27/5 2013
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Natur- og kulturmiljø i området
Naturmiljø
Dahl ligger ganske midt i Søgne kommune, nordøst for Trysfjorden. Planområdet består av
hei, skog, fjell og utmark Elva/bekken Dåsåna renner gjennom planområdet ned fra
Årdalstjørna i nord til Lohnetjønn i sør. Denne fungerer også som grense mellom Dal Gnr 54
og Lohne Gnr 69.

Figur 1: kart over Dal i Søgne kommune, fra knutepunkt Sørlandet.
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Kulturmiljø
Gnr 54. Dal. Udt. dal. -- Dall 1601. 1604.1/2. 1630. 1668. Dahl 1723 (Rygh 1912: b.9, s.54 ).
I 1565 nevnes gården Dal i en overdragelse av andeler i Dal, Try og Røsstad. Det finnes også
en tidligere nevnelse av en Gunnar Døl fra 1344, men noe usikkert her om det er snakk om
Dal i Søgne eller om han kom utbygds fra. Grenselinjene forteller at Dal og Tufte har hørt
sammen i eldre tid. Gårdsnavnene passer også inn i et slikt mønster, hvor Dal hen speiler på
landskapet og Tufte forteller om hvor husene sto på gården (Bråstad 1989: 262). I følge flere
brev var Jens Dal leilending på gården fra 1590-tallet, han ble tvunget til å flytte fra gården og
etter rettsaken i 1614 fikk han et vederlag for "Rydning og Bygning udi Dahl". Dette tyder på
at gården hadde ligget øde, (trolig fra Svartedauden) før den igjen ble ryddet på slutten av
1500-tallet.
Automatisk fredede kulturminner i planområdet:
Det finnes ingen tidligere registrerte kulturminner innenfor selve planavgrensningen, men i
nærhet til den planlagte veitraseen (ved Dahl gård) er det registrert flere gravfelt.
Automatisk fredede kulturminner i nærheten av planområdet:
Gravfelt Id 146882, i nærhet til ny veitrasé (der hvor veien skal krysse elva ved Dahl gård).
Lengre vest, mot Tufte er der også registrert et gravfelt Id 91272. I tillegg er det registrert et
uavklart røysfelt Id 91273 og funn av et bryne Id 91286 rett nord for gårdsbebyggelsen på
Dahl og en fjernet gravhaug lengre vest mot Tufte Id 91269.

Figur 2: Kartutsnitt hentet fra Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase, viser distribusjonen av
registrerte kulturminner i området.
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Undersøkelsesmetoder
Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av visuell
overflateregistrering. En slik befaring innebærer at man registrer kulturminner som kan sees i
naturen med det blotte øyet. Eksempler på slike kulturminner er; rydningsrøyser,
fangstgroper, steingjerder, hustufter, bautasteiner, gravhauger, kullmiler, tjæremiler, rester
etter jernvinner etc.

Resultat av registreringen
Område ble kun overflate registrert, det ble ikke gjort noen funn av automatisk fredet
kulturminner. Det ble registrert til sammen 6 strukturer, all nyeretids kulturminner som veifar,
tuft, steingjerde og noen innhegninger. Disse ligger i hovedsak i gnr 69/2 i mellom de to
veialternativene. Det minst skjemmende alternativet med hensyn til de nyeretids
kulturminnene er trolig det østlig vei alternativet, lengst bort fra bekken.
S1: Tuft etter løe/støl. En tydelig tuft 4x4m med steiner i alle hjørnene, noe treverk også igjen
på nord og sørlig side, kunne ikke se noe tydelig ildsted, eller rester av ovn. Så en tolkning
som løe eller sommerfjøs ville vært mest sannsynlig, men det er store mengder av knust
takstein oppå tufta. Dette gjør det mer sannsynlig at det har vært en støl. Det gjør også at
tuften får et noe mer moderne inntrykk. I følge bygdeboka nevnes det heller ikke noe om
husmannsplasser på gården.

Figur 3: S1, tuft.
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Figur 4: Kart med inn målte strukturer.
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S2: Ferdselsvei/kjerrevei. Det går et veifar fra nåværende driftsveg forbi tuften S1 og ned til
bekken. Denne er stedvis oppbygget med stein og er bred nok til å være en kjerrevei.

Figur 5: S2 veifar/kjerrevei.

S3: Innhegning/sommerfjøs, oppbygget av både stein og treverk. Ca. 3x2m. Se ut som et
gammeldags gjerde, men det at treverket fremdeles står igjen gjør at også dette får et noe
moderne inntrykk.
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S4: Samme som S3, innhegning/sommerfjøs. Bygget opp av stein og treverk. Ca. 4x4m. Dette
er noe større enn S3 og danner et kvadrat med inngangsparti. Det er også mer stein enn
treverk her.

Figur 6: S4 innhegning/sommerfjøs.

S5: Steingjerde, det er flere steingjerder i området, men de fleste er allerede avmerket på kart
og markerer bruksgrensene. Dette var ikke avmerket på kartet, men går langsmed bekken og
markerer grensen mellom gnr 54/1 og 69/2.

Figur 7: S5 steingjerde.
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S6: Ferdselsvei. Rett øst for planområdet (ved planlagt parkeringsplass) går det et veifar/
kjerrevei fra nåværende driftsveg i gnr 54/1 over bekken til gnr 69/7 g fortsetter nordøstover.
Denne er tydelig avmerket på kart. Broen over bekken er bygget av jernbanesviller og forfalt.

Figur 8: S6, Bro over Dåsåna.
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Konklusjon
Området ble kun undersøkt ved visuell overflate registrering. Det ble ikke registrert noen
automatisk fredet kulturminner ved befaringen. Det ble registrert 6 strukturer, alle nyeretids
kulturminner, som tuft etter løe/støl et steingjerde, kjerrevei og noen
innhegninger/sommerfjøs. Ingen av disse nyeretids minenne ser spesielt gamle ut, men har en
nesten moderne fremtoning. Tuften er strødd med oransje takstein, innhegningene er deler av
gjerdet i treverk og står fremdeles. Strukturene ligger i hovedsak i gnr 69/2 i mellom de to
veialternativene. Det minst skjemmende alternativet med hensyn til de nyeretids
kulturminnene er trolig det østlig vei alternativet, lengst bort fra bekken.

Kristiansand
27.05.2013
Hege Andreassen

Vedlegg
1. Kart over planområdet fra tiltakshaver
2. Oversikt over registrerte kulturminner

Litteraturliste
•
Bråstad, Kjell J. 1989: Søgneboka Gårds-og slektshistorie for Søgne, bind 2, gnr 31-74
samt 75 og 83.
•
Rygh, Oluf 1912: Norske Gaardsnavne. Opplynsninger samlede til Brug ved
Matrikkelens Revisjon. Bind nr 9. Lister og Mandals Amt.
•
Elektronisk kilde: Diplomatarium Norvegicum.
http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html
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Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver.
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Vedlegg 2: Oversikt over registrerte kulturminner.
ID nr. Navn
Kulturminne Beskrivelse
146882 Dahl

Gravfelt

AUT.
Gravfelt.

91269

Fidja

Gravminne

91272

Husebakken Gravfelt

91286

Flaten

91273

Husebakken Røysfelt

UAV.
30-40m V for røys 1 og 5 i gravfeltet 1986 H02
R01 på 54/2, lå det:1 gravrøys. Fjernet ved
dyrkning. Fra denne røysa stammer er rikt
gravfunn som er innkommet til Kristiansand
museum, og som omfatter: Tveegget sverd, spyd,
2 økser, pilspiss, kniv, sigd - alt av jern. Finner
skal ha vært Tønnes Fredriksen, Tofte.
AUT.
Gravfelt NV-SØ ca 40m. NØ-SV ca 30m.
Lengst i NV, kant i kant med gjerdet mot 55/1.1.
Rundrøys, klart markert. Jordblandet. Orientert
NØ-SV. Urørt. Mosegrodd. D 7m, h 1,5m. 3m
SØ for 1: 2. Langrøys, klart markert. Jordblandet.
Orientert NØ-SV. Urørt. Mosegrodd. Mål: 11 x
4,5 x 0,8m. 15m S for 2:3. Rundrøys, klart
markert med fotkjede av tettlagte stein. Urørt.
Mosegrodd. D 9,5m, h 1,5m. 15m Ø for 3:4.
Rundrøys, temmelig uklart markert. Sterkt
omrotet med flere krater. Mosegrodd. D ca 14m,
h ca 1m. 5m NØ for 1: 5. Rundrøys, uklart
markert. Jordblandet. I Midten krater, d 1,5m.
Mosegrodd. D 6,5m, h 1m. Påvist av Andreas
Dal, Dal, 4630 Søgne. Sagn: "Mellem Gaardene
Dal og Tofte er der en hel Del Stenrøser, som
skal være kastede ihop af Trælerne fra disse
Gaarde. De laa i Strid med hinanden, og det kom
til en haard Kamp, i hvilken mange faldt. De
døde blev brændte i fuld Rustning, og Asken blev
samlet og sat i Jorden i potter. For ikke ret mange
Aar tilbage fandt man under Oprydningen af et
Stykke Mark flere gamle Potter, halvforbrændte
Økser, et stort Bryne og en Bidselring. Disse
Sager var imidlertid saa ødelagte, at man ikke
tydelig kunde se deres tidligere Skikkelse."
UAV.
C32797 Rektangulært bryne av grålig kvartsitt. I
nyere tid brukket i to -sammenhørende - deler,
ellers godt bevart. Funnet 1904-05 av Andreas
Dal ca 0,5m under overflaten ved gravning av et
dike.
UAV.
Steinansamling NNØ-SSV ca 40m. Lengst i
NV, ca 150m SØ for gravfeltet 1986 H02 R01 på

Funnsted
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54/2 ogpå et lite platå i hellingen:1. Steinsamling,
form uryddig og uregelmessig. Sjakt, ca 3 x 1 x
1,5m, inn fra N. SV for denne krater, d ca 1,5m,
dybde 0,4-0,7m. I Ø og S endel utkastet stein.
Mose og lyng. Mål: N-S ca 8m, Ø-V ca 7m, h
0,8-1m. Ca 35m ØNØ for 1 på et platå lavere i
hellingen og midt i kraftledningsgaten:2.
Steinansamling som 1. Mesteparten av steinen
ligger utkastet på SØ-siden av platået og måler
her N-S ca 6m, Ø-V ca 4m. I NØ-delen
ledningsstolpe. I SØ delen av platået, et krater
som skal ha vært en potetkjeller, d ca 2,5m,
dybde 0,4-0,8m. Midtveis mellom 1 og
2:Mosegrodd steinsamling. I dette området kan
det ha vært ryddet flere småteiger i gammel tid.
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Dokumenter fra meldingsfasen
Melding til naboer m.fl. / høringsinstanser

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN
Til berørte grunneiere, naboer og høringsinstanser

27.04.2012

NY SKYTEBANE PÅ DAHL I SØGNE KOMMUNE
MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLANARBEID
Det frivillige Skyttervesen og Søgne Skytterlag gir med dette i samsvar med § 12-8 i
Plan- og bygningsloven (Pbl), melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i
gang:
Områderegulering (Pbl § 12-2) av ny skytebane på Dahl i Søgne kommune
Området foreslås i hovedsak regulert til skytebane, veg og parkering (Pbl § 12-5).
Området er avsatt til idrett (skytebane) i kommuneplanens arealdel.
Det er utarbeidet et planprogram som følger vedlagt.
Eventuelle innspill kan sendes til:
Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad

Nærmere opplysninger kan
fås ved henvendelse til:
Tor Harald Lund
tlf 919 19 959

innen 20.06.2012
Det blir også anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter
førstegangsbehandling i kommunen. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje
i planutvalget og kommunestyret.
En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Med vennlig hilsen
Dag Rieber
Rieber Prosjekt AS
Kopi til:
Det frivillige Skyttervesen
v/Anleggssjefen
Pb 298 Økern
0511 Oslo

Utkast til reguleringsgrenser:

Vedlegg 8b
Dokumenter fra meldingsfasen
Liste over naboer, lag/foreninger og høringsinstanser

Eierliste for:

Naboliste Skytebane Dahl

Eiendom
1018 - 54/1
Adresse
EIKESTØLVEIEN 154
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 154

Navn
DAHL KJELL REIDAR

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 54/2
Adresse
EIKESTØLVEIEN 151
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 151

Navn
DAHL ARVID

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 54/3
Adresse
EIKESTØLVEIEN 108
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 108

Navn
KRISTENSEN ARILD

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 54/6
Adresse
BERGE
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 156

Navn
AARSKOG INGE HÅVARD

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4110 FORSAND

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 54/6
Adresse
BERGE
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 156

Navn
TANGEN INGUNN

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4110 FORSAND

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 54/8
Adresse
EIKESTØLVEIEN 86
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 86

Navn
BAKKEN JAN FRODE

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 54/11
Adresse
EIKESTØLVEIEN 88
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 88

Navn
DAHL KAY

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 54/12
Adresse
EIKESTØLVEIEN 110
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 110

Navn
OMDAL STEINAR

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Side 1 av 4

Eiendom
1018 - 54/13
Adresse
Postboks 1051
Eiendommens adresse(r)
1196 EIKESTØLVEIEN 138

Navn
SØGNE KOMMUNE

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4682 SØGNE

Personstatus

Eiendom
1018 - 67/6
Adresse
REPSTADVEIEN 332
Eiendommens adresse(r)
2008 REPSTADVEIEN 332

Navn
FURUBORG KIRSTI

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 67/6
Adresse
REPSTADVEIEN 332
Eiendommens adresse(r)
2008 REPSTADVEIEN 332

Navn
FURUBORG STEINAR

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 68/1
Adresse
KROGAN 14 B
Eiendommens adresse(r)
2008 REPSTADVEIEN 369

Navn
HEIA JAN GUNNAR

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 69/1
Adresse
LOHNEVEIEN 196
Eiendommens adresse(r)
1865 LOHNEVEIEN 196

Navn
PEDERSEN LARS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 69/2
Adresse
LOHNEVEIEN 218
Eiendommens adresse(r)
1865 LOHNEVEIEN 218

Navn
LOHNE YNGVAR

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 69/4
Adresse
LOHNEVEIEN 193
Eiendommens adresse(r)
1865 LOHNEVEIEN 193

Navn
BAKKEN ODDVAR

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
Navn
1018 - 69/5
ANDERSEN ARVID
Adresse
LOHNEVEIEN 212
Eiendommens adresse(r)
1865 LOHNEVEIEN 182; 1865 LOHNEVEIEN 212

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 69/7
Adresse
LOHNEVEIEN 191
Eiendommens adresse(r)
1865 LOHNEVEIEN 191

Navn
LOHNE TORFINN ROLF

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 69/68
Adresse
Postboks 1051
Eiendommens adresse(r)

Navn
SØGNE KOMMUNE

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4682 SØGNE

Personstatus

Side 2 av 4

Eiendom
1018 - 69/71
Adresse
Skibåsen 36
Eiendommens adresse(r)

Navn
TALENT HOLDING AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4636 KRISTIANSAND S

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/72
Adresse
Skibåsen 36
Eiendommens adresse(r)
1860 LOHNELIA 2

Navn
TALENT HOLDING AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4636 KRISTIANSAND S

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/79
Adresse
Postboks 1051
Eiendommens adresse(r)

Navn
SØGNE KOMMUNE

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4682 SØGNE

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/97
Adresse
Løvika 40
Eiendommens adresse(r)
1860 LOHNELIA 1

Navn
LOHNELIER 1A AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4623 KRISTIANSAND S

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/106
Adresse
EIKEVEIEN 90
Eiendommens adresse(r)
69/106/0/0; 1860 LOHNELIA 49

Navn
LARSEN TOR MAGNE

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 69/106
Adresse
EIKEVEIEN 88
Eiendommens adresse(r)
69/106/0/0; 1860 LOHNELIA 49

Navn
LARSEN ÅGE JOHAN

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus
Bosatt i Norge

Eiendom
1018 - 69/108
Adresse
Eikv 88
Eiendommens adresse(r)

Navn
LARSEN OG SØNN ANS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/117
Adresse
Eikv 88
Eiendommens adresse(r)

Navn
LARSEN OG SØNN ANS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/118
Adresse

Navn

Rolle

Personstatus

Poststed

Eiendommens adresse(r)
1860 LOHNELIA 25; 1860 LOHNELIA 27; 1860 LOHNELIA 43; 1860 LOHNELIA 29; 1860 LOHNELIA 33; 1860 LOHNELIA 35
Eiendom
1018 - 69/118/0/1
Adresse
ØVRE ØYDNA, ØYDNA ØVRE
Eiendommens adresse(r)

Navn
KLEIVELAND ROAR

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4529 BYREMO

Personstatus
Bosatt i Norge
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Eiendom
1018 - 69/118/0/2
Adresse
Brønnstykket 27
Eiendommens adresse(r)

Navn
LOHNELIER EIENDOM AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4616 KRISTIANSAND S

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/118/0/3
Adresse
Brønnstykket 27
Eiendommens adresse(r)

Navn
LOHNELIER EIENDOM AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4616 KRISTIANSAND S

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/118/0/4
Adresse
Brønnstykket 27
Eiendommens adresse(r)

Navn
LOHNELIER EIENDOM AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4616 KRISTIANSAND S

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/118/0/5
Adresse
Brønnstykket 27
Eiendommens adresse(r)

Navn
LOHNELIER EIENDOM AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4616 KRISTIANSAND S

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/118/0/6
Adresse
Brønnstykket 27
Eiendommens adresse(r)

Navn
LOHNELIER EIENDOM AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4616 KRISTIANSAND S

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/120
Adresse
Eikv 88
Eiendommens adresse(r)

Navn
LARSEN OG SØNN ANS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4640 SØGNE

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/123
Adresse
c/o TT Eiendom AS Bue
Eiendommens adresse(r)

Navn
LOHNE NÆRINGSTOMTER AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4534 MARNARDAL

Personstatus

Eiendom
1018 - 69/145
Adresse
Bronseveien 7 A
Eiendommens adresse(r)
1860 LOHNELIA 70

Navn
ORTISI EIENDOM AS

Rolle
Hjemmelshaver (H)
Poststed
4629 KRISTIANSAND S

Personstatus
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Vedlegg 8c
Dokumenter fra meldingsfasen
Avisannonse

SØGNE KOMMUNE
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid
Det frivillige Skyttervesen og Søgne Skytterlag gir
med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og
bygningsloven, melding om at følgende
reguleringsarbeid blir satt i gang:

Områderegulering (Pbl § 12-2) for
skytebane på Dahl i Søgne kommune
Området foreslås i hovedsak regulert til skytebane, vei
og parkering (Pbl § 12-5).
Området er avsatt til idrett (skytebane) i
kommuneplanens arealdel.
Det er utarbeidet planprogram som kan fås ved
henvendelse til Søgne kommune.
Berørte etater og utvalg, samt grunneiere og
rettighetshavere, vil få egen melding.
Eventuelle innspill kan sendes til:
Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad
innen 20.06.2012
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Tor Harald Lund, tlf. 919 19 959

Det frivillige Skyttervesen

Vedlegg 8d
Dokumenter fra meldingsfasen
Merknader fra naboer, lag/foreninger og høringsinstanser

Til: RiberProsjektas
Vår ref: 201203014-2
Deresref:
Innspill til Melding om igangsettingav reguleringsplanarbeid for ny
skytebanepå Dahl - Søgnekommune

Viser til deresoversendelseiforbindelsemedoppstartav reguleringsarbeidfor
ny skytebanepåDahl.
Til planprogrammetpkt. 7.3 vil vi kommentereat ogsåtemaknyttettil
vann/vassdrag
tasinn somtemasomskalutredes.Gjelderforholdeneknyttettil
kantsonerog arealersomblir berørti forbindelsemedopparbeidelseav vei og
kryssingav vassdrag.
NVE anbefalerat vassdragkryssesmedbru og ikke vedbruk av kulvert.
Fordelerknyttettil kapasitetog driftssikkerhetvedflom, og ofte gunstigerei
forhold til fisk og øvrig biologiskmangfold.

Svein Arne Jerstad
senioringeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 97 61
E-post: nve@nve.no eller direkte: saj@nve.no
Web: www.nve.no

Hei.
Innspill på områderegulering
Som en av de nærmeste naboene til planlagt skytebane på Dahl er det noen punkter
som jeg vil nevne:
Hvorfor er det så få som har fått tilsendt melding om igangsetting av
reguleringsplanarbeid?
Her burde det vel vært sendt melding til Vedderheia Vel, et av de største boligfeltene
i Søgne, som er et boligfeltet som er under stor utbygging.
Vedderheia ligger tett opp til planlagt skytebane på Dahl, og vil mest sannsynnlig bli
sterkt berørt av støy fra en skytebane.
Ålo velforening har fått melding som ligger mil vekk fra skytebanen.Hvorfor?
Repstad Eiendom bygger ut Vedderheia med det nye feltet Vedderheia Nord.Dette
feltet ligger på en høyde som resten av Vedderheia.Ut ifra oversendt støysonekart
har jeg vanskelig å forestille meg at det ikke vil bli støy her og.Repstad Eiendom har
ikke fått tilsendt melding om igangsetting av reguleringsplanarbeid.Hvordan kan
dette ha seg?Somutbygger av dette store feltet burde de vel vært informert.
Hva med tomtekjøpere i det nye området?Å betale fra 1 til 1,5 millioner kroner
for en tomt der det ikke blir oppgitt at du om få år kan få en skytebane som nabo er
uhørt.
Dette kommer til å bli viden kjent etterhvert.
Hvorfor har så få av naboene mine på Dahl fått dette varselet?Det har kun blitt
formidlet gjennom folkemunne etter at et fåtall fikk dette varselet.
Et så stort inngrip i privatlivets fred, burde vært sendt til ALLEsom kan bli berørt av
støy fra en skytebane.
Veldig mange folk på Lohne har heller ikke fått tilsendt noe varsel.Disse burde fått
det av 2 grunner: Først og fremst muligheten for støyplager fra skytebanen og det
andre er traffikkbelastningen på Lohneveien som følge av plasseringen av
skytebanen.
Vil denne skytebanen også bety slutten på det meste av dyrelivet som det er mye av,
på en stille og rolig plass som Dahl, Tofte og områdene rundt er idag?
Vil også tilføye at Smørheia, som vil ligge tett opp til skytebanen, er et av Søgne
kommunes store tur og rekreasjonsområder.
Mener hele reguleringsplanarbeidet burde tas vekk fra kommuneplanen,grunnet
manglende varsling til berørte naboer og den støy og sjenanse for privatlivets fred en
skytebane vil medføre.

Mvh
Arild Kristensen
Eikestølveien 108
4640 Søgne
91793214

for skytebane på Dahl i Søgne kommune

Viser til brev fra Dag Rieber datert 27.04.2012, med vedlagt forslag til planprogram.
Som grunneier av gårdsbruket Heia gnr.68 bnr.1 ser jeg at reguleringen av området
som beskrevet vil føre til en vesentlig forringelse av store deler av min
landbrukseiendom.
På støysonekartet er både rød og gul sone markert på områder som blir brukt
aktivt til utmarksbeite for hester, også noe innmark ser ut til å bli berørt. Området
har også et rikt dyre-og fugleliv, og det blir drevet jakt på viltresursene her.
Som innehaver av fiskerettighetene i Hommstjønna, Midttjønna, Årdalstjønna og åna
nedover Årdalen, frykter jeg også at støyen som følge av en skytebane vil sjenere
fiskerne, og ikke minst anleggets nærhet til bekken/åna i Årdalen og
miljøkonsekvensenedet får for for ål og ørret.
Området er mye brukt til friluftsliv og trening for folk i nærheten, og spesielt den
gamle hovedveien fra Heia til Dahl hvor jeg har veirett er mye brukt, veien har
vi også brukt som treningsvei for travhester, noe som vil være vanskelig med slike
støysoner som beskrevet i forslaget.
Det er også ifølge handlingsprogrammet for friluftslivet i Vest Agder tidligere foreslått
og sikre området som et større sammenhengende turområde (Smørheia - Årstøl Villeheiaområdet) ,og det har det også vært gjennom kommuneplanens LNF-formål.
Håper disse innspillene blir tatt til følge, og at det vil bli sett på alternative løsninger.
Med vennlig hilsen
Jan Gunnar Heia

Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad
2012

Søgne, 19. juni

Angåande planlegging av skytebane på Dahl, Søgne kommune
Som husstand på Tofte, i nærleiken av grenda Dahl i Søgne kommune er det komen oss for
øyra via naboar at det er varsla oppstart av planlegging av ny skytebane på Dahl. Vi ønskjer å
målbere følgande reaksjonar på dette:

A) Varsling av planarbeidet
Vi reagerer på at vi ikkje er blitt inkludert i den grunneigar- og nabovarslinga som har skjedd.
Ved etablering av eit såpass areal- og trafikkmessig omfattande og støyande anlegg så finn vi
det naturleg å bli innlemma i den formelle varslinga som har (burde ha) skjedd. I luftlinje er
det ca 1200 meter frå vår bustad til det området vi har forstått er aktuelt for skytebana.

B) Trafikk-konsekvenser
Vi deler same adkomstveg frå avkjørsel Loneveien langs Eikestølveien fram til avkjørsel til ei
mulig skytebane. Standard og trafikkfrekvens på denne grusvegen er allerede såpass pressa at
denne vegen etter det vi har fått opplyst står høgt på kommunes prioriteringsliste for utbetring.
Inntil planarbeid for ei slik utbetring/opprusting føreligg, inkludert tilrettelegging for gåande
og syklande til husstander og friluftsområdet på Smørheia, så stiller vi oss kritisk til det
planarbeidet som vi skjønar er igangsatt isolert i høve til skytebana.
C) Lokalisering og behov for ny skytebane
Etter som vi kjenner til så eksisterer det allerede fleire skytebaner i regionen som ein må
rekne ligg innan rimeleg nærleik av sentrum i Søgne. Vi meiner dette må tilleggast stor vekt
når ein vurderer behovet for og konsekvenser av eit nytt anlegg på Dahl. Som nevnt over så er
frilufts-området på Smørheia i umiddelbar nærleik. Den naturopplevelse som folk søker her
og det miljø som det ellers er tilrettelagt for meiner vi vanskeleg kan harmonere og
koeksistere med eit framtidig skytebaneanlegg. Vi vil for eigen rekning understreke det
naturlige og støyfrie miljøet som ein av hovudårsakene til at vi som småbarnsfamilie har
busett oss på Tofte og bygde nytt hus for 2 år sidan. Vi trur også dette er ein viktig faktor for
mange av våre naboar, noko vi meiner ei innsamling av underskrifter mot konsekvenser av ny
skytebane gjort i dei nærliggande nabolaga den seinare tida er eit klart uttrykk for.
Vi imøteser at våre innspel blir tatt med i den vidare høyringa og handsaminga av denne saka.
Venleg helsing
Vidar Skartveit
Eikestølveien 215
4640 Søgne
viskar@mac.com
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Beskrivelse av tiltaket

4.1 Reguleringsgrenser

1 Formålet med planarbeidet
Søgne skytterlag har vært uten egen skytebane i mange år. Til tross for dette har laget klart å
opprettholde et høyt nivå. Rekruttering av unge skyttere er imidlertid vanskelig for et
skytterlag uten egen bane, og med lang reisevei til banen laget låner.

I skissen nedenfor er det vist utkast til reguleringsgrenser. På grunn av ulike mulige
veilinjeføringer er deler av veitraséen vist med vide reguleringsgrenser.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny skytebane i Årdalen på
Dahl i Søgne kommune

2 Nasjonale føringer og rammebetingelser
Nedenfor gis en oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale planer som
inngår i rammebetingelsene for planarbeidet.
Aktuelle lover
x Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.
x Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981.
x Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009
Aktuelle forskrifter
x Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli
1988
Aktuelle retningslinjer
x Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442
x RPR barn og unge i planleggingen
x RPR Universell utforming
Aktuelle kommunale planer:
x Kommuneplanens arealdel

3 Området
Området der det planlegges å etablere en ny skytebane ligger i et skogsområde noen hundre
meter nord for Lohnelier industriområde. Industriområdet er etablert, men det er planlagt en
vesentlig utvidelse.
Området der skytebanen skal ligge er i kommuneplanens arealdel satt av til idrett (skytebane).

Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad

Tlf 924 86 555
Faks 925 70 444
e-post: dag.rieber@rpr.no

NO 911 678 462 MVA
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4.2 Beskrivelse av anlegg
Skytebaneanlegget vil ferdig utbygget bestå av følgende:
200m riflebane
Det reguleres inn en bane med inntil 12 skiver. Banen vil få støydempet standplass med
støydempende frembygg og båsvegger for hver andre skytter.
100m bane
Det reguleres inn en bane med inntil 10 skiver. Banen vil få støydempet standplass med
støydempende frembygg og båsvegger for hver andre skytter. Det vil sannsynligvis bli bygget
såkalt kunstig bakgrunn for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Detaljene omkring
sikkerhetsmessige tiltak avklares gjennom reguleringsprosessen.
Skytterhus
Det reguleres inn et skytterhus på inntil 200m2 BYA.
Parkering
Det reguleres en parkeringsplass med plass til om lag 60 biler, som vil være tilstrekkelig for
avvikling av stevner.
Vei
Veien fra Lohnelier industriområde vil bli regulert i planen. Deler av denne veien blir en ny
trasé.

6 Alternativer
Det er ikke aktuelt å vurdere andre lokaliseringer av selve skytebaneområdet, men det vil bli
sett på ulike løsninger for plassering av skytebanene innen området, blant annet for å oppnå
optimal støydemping.
Det er sett på to alternative veitraseer, og den traseen som presenteres i planprogrammet er
funnet å være den eneste som er økonomisk gjennomførbar. For den aktuelle veien er det to
ulike linjeføringer i et område. Valg av linjeføring blir gjort i reguleringsprosessen.

7 Konsekvensutredning
I forbindelse med utforming av planforslaget vil det bli gjennomført en begrenset
konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal i første rekke redegjøre for forholdet til
miljø og samfunn, men det vil også bli redegjort for en del andre forhold. Nedenfor beskrives
de ulike temaene som vil bli omtalt i konsekvensutredningen.

7.1 Miljøkonsekvenser
7.1.1 Støy

5 Planprosessen og medvirkning

Planfase

Utførende / medvirkning

Tidsperiode

Grenseverdier for støysoner omkring skytebaner finnes i Miljøverndepartementets
”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442”. Det er utarbeidet
støysonekart som viser utbredelse av rød og gul støysone i henhold til grenseverdiene i T1442. Det er lagt til grunn at det vil bli skutt inntil 3 dager/kvelder pr. uke og inntil 65.000
skudd pr. år. I henhold til T-1442 tilsvarer da gul sone området innenfor støykoten for LAImax
= 65 dB, og rød sone området innenfor støykoten for LAImax = 75 dB.

Melding oppstart regulering og
høring planprogram

Rieber Prosjekt AS og Søgne skl

Mai-juni 2012

Støyberegninger er utført med dertil egnet programvare, med utgangspunkt i digitalt kartverk.

Fastsettelse av planprogram

Søgne kommune

August – september
2012

Utarbeidelse av planforslag

Rieber Prosjekt AS og Søgne skl

Banens plassering er gunstig med tanke på begrensning av støy til omgivelsene. I tillegg er
det lagt opp til omfattende støydemping av standplassene. Det vil bli arbeidet mer med
detaljert plassering av baner og utforming av støydempingstiltak for å begrense støyen så mye
som mulig. Støy til friluftsliv-områder vil også bli dokumentert.

Planprosessen antas å bli omtrent som beskrevet i tabellen nedenfor. Her angis planfase, hvem
som utfører eller medvirker, og tidsperiode for planfasene.

Oktober 2012 –
Mars 2013

Behandling av planforslag

Planavdelingen i Søgne kommune

April 2013

Vedtak om utlegging til offentlig
ettersyn

Det faste utvalg for plansaker i Søgne
kommune

Mai 2013

Offentlig ettersyn

Søgne kommune

Foreløpig støysonekart er vist i figuren nedenfor. Det ene punktet markert med 72 dBA er en
arbeidsbrakke som benyttes ved arbeid i skogen, og denne omfattes således ikke av
støyregelverket. Støysonekartet viser dermed at ingen boliger eller hytter får støy over
grenseverdiene i T-1442.

Juni - juli 2013

Høringsinstanser, naboer m.fl.
Videre behandling i kommunen
frem til vedtak i kommunestyret
Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad

Søgne kommune
Tlf 924 86 555
Faks 925 70 444
e-post: dag.rieber@rpr.no

August – september
2013
NO 911 678 462 MVA
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7.1.2 Tungmetallforurensning
Tiltak for å hindre utlekking av tungmetaller vil bli angitt i planforslaget. Her tas det
utgangspunkt i den nyeste foreliggende forskning på området.

7.1.3 Biologisk mangfold
Planområdet kan berøre biologiske verdier, og det vil bli gjort en undersøkelse av
planområdet som grunnlag for å vurdere konsekvensene av tiltaket, og som grunnlag for å
minimere tiltakets negative konsekvenser.

7.2 Samfunnsforhold
7.2.1 Risiko og sårbarhet
Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Sikkerhet knyttet til
skyting vil bli behandlet som egne tema i ROS-analysen.
Skytebanen vil bli utformet slik at sikkerheten kan ivaretas på en god måte. Grunnlaget for
vurderingene som gjøres er ”Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile
skytebaner av 1. juli 1988”, med tilhørende ”Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting”.
Vurdering av skred, flom og annen vassdragsrelatert fare vil bli vurdert.

7.2.2 Universell utforming
Plan- og bygningsloven har krav til universell utforming. Det vil i planleggingen bli tatt
hensyn til at kravene til universell utforming skal kunne ivaretas på en god måte videre i
prosessen. Det vil i planforslaget bli redegjort for hvordan alle anleggets vesentlige
funksjoner vil tilfredsstille kravene til universell utforming.

7.2.3 Barn og unges interesser
Den nye Plan- og bygningsloven trekker spesielt frem at barn og unges oppvekstvilkår skal
ivaretas i planleggingen. Skyting er den største idrettsgrenen for individuell idrett i Norge, og
er dermed et svært viktig tilbud til ungdom. Tiltaket er således i seg selv et viktig bidrag til å
ivareta barn og unges interesser.

7.2.4 Estetisk utforming
Den nye Plan- og bygningsloven har spesielt fokus på estetisk utforming. Gjennom
planleggingen vil det legges til rette for utbygging av skytebanen på en slik måte at vei,
parkering, bygninger og skytebaneanlegget for øvrig kan utformes på en estetisk god måte.

Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad

Tlf 924 86 555
Faks 925 70 444
e-post: dag.rieber@rpr.no

NO 911 678 462 MVA
Side 7 av 9

Rieber Prosjekt AS
Billingstadåsen 18
1396 Billingstad

Tlf 924 86 555
Faks 925 70 444
e-post: dag.rieber@rpr.no

NO 911 678 462 MVA
Side 8 av 9

Planprogram, Ny skytebane på Dahl i Søgne kommune

08.08.2012

7.2.5 Friluftsliv
Tiltakets beliggenhet er i nærheten av viktige friluftsområder, spesielt Smørheia.
Konsekvensene for friluftslivet vil bli kartlagt og redegjort for.

7.2.6 Kulturminner
Det vil bli gjennomført en kulturminneregistrering innenfor planområdet.

7.3 Annet
I planforslaget vil det også bli redegjort for følgende forhold:
x Beliggenhet
x Landskap
x Geologi
x Jord- og skogbruk
x Grunnforhold
x Påvirkning på vilt og fugl
x Beskrivelse av anlegget og plassering av bygninger
x Adkomst, veg, trafikkforhold
x Vannforsyning
x Avløp
x Renovasjon
x Planstatus (Kommuneplanens arealdel)
x Eiendomsforhold
x Beregning av fareområder
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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget legger Områderegulering for skytebane i Årdalen ut til offentlig ettersyn
og høring, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 05.11.2014
Behandling:
Det ble opplyst at kommunalsjef Torkjell Tofte har vært inhabil i behandlingen av saken, da han som
privatperson har engasjert seg i saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget legger Områderegulering for skytebane i Årdalen ut til offentlig ettersyn og
høring, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.
Høyre hadde følgende protokolltilførsel:
Høyre ønsker allerede nå å gi Søgne Skytterlag noen signaler til det videre reguleringsarbeider og
eventuell realisering av ny skytterbane;
1. Skytterlaget må ikke forvente eller ta høyde for noe økonomisk bidrag i fra kommunen.
2. Høyre er positive til at planen legges ut til høring, men vil allerede nå signalisere at der er
store muligheter for at Høyre etter høringen ikke være positive til det videre reguleringsarbeid.
3. Høyre oppfordrer på det sterkeste at Søgne skytterlag innleder forhandlinger/ samarbeide med
andre omkringliggende skytterlag (f.eks. Mandal eller Holum) for en samlokalisering av
fremtidig skytterbane.
Repr. Pettersen (V) fremmet fellesforslag på vegne av KRF og Venstre:
1. Plan- og miljøutvalget legger ikke Områderegulering for skytebane i Årdalen ut til offentlig
ettersyn.

2. Plan- og miljøutvalget oppfordrer på det sterkeste at Søgne skytterlag innleder forhandlinger/
samarbeide med andre omkringliggende skytterlag (f.eks. Mandal eller Holum) for en
samlokalisering av fremtidig skytterbane.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot fellesforslag fra Venstre og KRF. Rådmannens forslag vedtatt med 7
mot 2 (KRF, V) stemmer.

Vedtak:
Plan- og miljøutvalget legger Områderegulering for skytebane i Årdalen ut til offentlig ettersyn og
høring, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Bakgrunn for saken:
På vegne av Søgne skytterlag tok Rieber Prosjekt AS i februar 2011 initiativ til å sette i gang
arbeidet med reguleringsplan for ny skytebane. Søgne skytterlag sin tidligere bane på
Vedderheia, ble avviklet i 1995, i forbindelse med regulering av boligfelt på Vedderheia. I
kommuneplanen er det lagt inn et område for framtidig skytebane i Årdalen. Området har
ligget inne i kommuneplanen siden 2002, og er videreført ved senere rulleringer av
kommuneplanen.
Det ble meldt oppstart av områderegulering for skytebane i Årdalen i tråd med
kommuneplanen den 27.04.12. Søgne kommune fikk oversendt planforslaget 05.01.14.
(vedlegg 1). Vi har ventet med behandlingen til vi fikk avklart om planen ville komme i
konflikt med framtidig trasé for E 39. Det er nå avklart at de gjenværende alternative traseene
for E 39 ikke kommer i konflikt med området hvor det er satt av arealer til skytebane i
kommuneplanen. Behandlingen av områdereguleringsplanen for skytebane kan derfor fortsette
og planen legges fram til førstegangsbehandling.
Saksutredning:
Planforslaget
Planen legger til rette for etablering av en ny skytebane med atkomstvei i Årdalen ved Dal.
Anlegget skal romme 100 m og 200 m riflebaner med standplass, skytterhus og parkering.
Atkomstveien er regulert inn fra næringsområdet på Lohnelier og følger dalen opp til Dal og
videre til skytebanen via eksisterende traktorvei. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen,
hvor området er satt av til framtidig idrettsanlegg - skytebane.
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Det er gjennomført
støyutredning, kartlegging av naturverdier, kulturminneregistrering, risiko og sårbarhetsanalyse
og konsekvensvurdering. Disse ligger vedlagt planbeskrivelsen.
Innspill til oppstarten av planarbeidet
Ved oppstarten av planarbeidet kom det inn innspill fra 17 aktører. Innspillene er i sin helhet
gjengitt i vedlegg 8d til planbeskrivelsen. Regulanten har oppsummert og kommentert
innspillene i kapittel 7 i planbeskrivelsen. Temaene i innspillene er i hovedsak knyttet til støy,
friluftslivsinteresser, naturverdier, trafikk og vurdering av alternative plasseringer.

Støy
Ved etablering av en skytebane er støy et viktig tema å få utredet. Det er gjennomført en
støyutredning som viser at det ikke er noen bolighus som blir liggende i gul eller rød støysone
jf. retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012. I områdene utenfor
støysonene vil lyden fra skyting fortsatt være hørbar og kan bli oppfattet som plagsom. Hvor
langt lyden bærer vil avhenge av vegetasjon, vind og værforhold. Beboere i områdene øst, vest
og sør for planlagt område for skytebane uttrykker bekymring for støyen og stiller
spørsmålstegn ved om støyutredningen kan være rett.

Utsnitt av støysonekartet, gul sone LAImax = 65 dB og rød sone LAImax = 75 dB. Grønn strek viser omtrentlig
avgrensning av Smørheia.

I følge støyrapporten er støyberegningene gjennomført i tråd med T-1442. Det er forutsatt at
det lages en støydempet standplass med frembygg på 3,5 meter. Det vil si at det bygges
støydempede tak og vegger som går 3,5 meter ut i fra der hvor skuddene avfyres. Uten den
lokale støydempingen ville støysonene strukket seg over større områder. Det er i utredningen
ikke tatt høyde for den støydempingen som vegetasjonen gir. Dette er fornuftig da en ikke har
noen garanti for at skogen ikke blir hugget. I realiteten vil det være vegetasjon og støynivået på
avstand blir trolig noe lavere enn det støyutredningen sier. Gjennom plasseringen av banen,
med skyteretning mot nord og krav til støydemping av standplassen, er det lagt til rette for å
begrense støyen fra banen. Det er mulig å støydempe banen ytterligere, ved for eksempel å
stille krav om å forlenge frembygget.
I støyrapporten står det at friluftsområdet Smørheia får et støynivå som er under de anbefalte
støygrensene for rekreasjonsområder. I følge kartet i støyutredningen er dette feil. Kartet viser
at deler av nordvestre del av Smørheia ligger i gul sone (LAImax = 65 dB). Omtrentlig
avgrensing av Smørheia påtegnet med grønn strek i kartutsnittet over. I T-1442 er anbefalt
støygrense for støy fra skytebaner i nærfriluftsområder satt til LAImax = 60 dB. Deler av
Smørheia vil få støy over denne grensen, men de mest brukte områdene av Smørheia er i
støyrapporten under denne verdien.
Gjennom bestemmelsene til planen er det tillatt med skyting på banen på tirsdag, torsdag og
lørdag. I tillegg åpnes det opp for fem stevner med skyting fra torsdag til og med søndag. Det
må vurderes om det totale støynivået er akseptabelt eller om det skal stilles krav om ytterlige
støydemping av standplass.

Friluftlivsinteresser
Det konkrete arealet som er foreslått regulert til skytebaneanlegg, er i liten grad benyttet som
friluftsområde. På grunn av støy vil en skytebane i realiteten påvirke og legge begrensninger på
bruken av større områder enn det som i planen reguleres til skytebane. Smørheia som ligger
vest for planlagte skytebane, er et mer brukt friluftsområde både sommer og vinter. I et
friluftsområde forventer en stillhet og en vil ofte være mer kritisk til støy i slike områder. For å
begrense støybelastningen er det gjennom bestemmelsene til planen lagt begrensninger for
bruken av skytebanen. Selv om skytebanen ikke kan brukes hver dag, er det sannsynlig at
skytebanen og friluftsområdet vil bli brukt på samme tid. Jf. avsnittet om støy over, ber vi om
høringsinstansenes innspill til håndtering av støy og konsekvensene for friluftsinteressene.
Naturverdier
Det er gjennomført en kartlegging av naturverdiene innenfor planområdet. I området hvor selve
skytebanen er planlagt er det ikke påvist forekomster av sårbare naturtyper eller arter.
Atkomstveien følger i hovedsak eksisterende og eldre traktorveier fra Lohnelier til Dal, hvor
veien skal krysse Dåsåna og gå videre via traktorvei opp til banen i Årdalen. I et område sør for
der veien krysser Dåsåna, er det et større område med gammel fattig edelløvskog, vurdert som
viktig (B-verdi). I og med at veien følger eksisterende veitraseer vil verdiene knyttet
skogsområdet i begrenset grad blir berørt av den foreslåtte veitraseen. De største inngrepene vil
komme i området hvor Dåsåna skal krysses med ei ny bru. Det går sjøørret i Dåsåna, forbi
Lohnelier industriområde, men ikke videre opp dalen. Det er viktig å ivareta bekken slik at
dens verdi som sjøørretbekk ikke reduseres. For best å ivareta hensynet til bekken og
naturverdiene i tilknytning til denne, er det valgt å regulere inn ei bru for kryssing av bekken,
framfor en kulvert.
Skytebanen skal bli utformet med kulefang som fanger opp prosjektilene. Ved riktig utforming
av kulefanget skal ikke forurensing fra banen og utlekking av tungmetaller til Dåsåna være noe
problem.
Trafikk og hensynet til gående og syklende.
På strekningen fra Ormelia til Lohnelier er det ikke gang- og sykkelvei. I et par av innspillene
fra beboere i området kommenteres det at det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeiding av
gang- og sykkelvei på den nevnte strekningen. Det er behov for å bedre forholdene for de
gående og syklende og kommunen har laget en reguleringsplan for gang- og sykkelvei på
strekningen.
I følge forslag til bestemmelser til planen, vil banen være åpen for skyting tre dager i uka,
tirsdag, torsdag og lørdag. Trafikk til og fra banen vil i hovedsak komme i forbindelse med
klubbens treninger. Trolig blir det noe mer trafikk i forbindelse med stevner og ved avvikling
av skyteprøver før jakta starter. I planbeskrivelsen er det vurdert at 60 parkeringsplasser skal
være nok til å dekke behovet for parkering ved stevner. Trafikken vil fordele seg mellom
Lohneveien og E 39. Realisering av gang- og sykkelveien er et omfattende prosjekt og
administrasjonen mener at et krav om opparbeiding av gang- og sykkelveien ikke står i forhold
til den økte trafikken skytebanen vil generere.
Alternative plasseringer
I flere av innspillene til oppstarten kommenteres det at det må vurderes alternative plasseringer
for skytebanen. Siden oppstarten av planarbeidet har det vært en del diskusjoner knyttet til
lokalisering og behov for skytebane i Søgne. Et av alternativene som diskuteres er et samarbeid
mellom Mandal og Søgne skytterlag. Det har til nå ikke vært mulig å komme til enighet om en
slik løsning.

Kommuneplanen er det plannivået hvor en overordnet skal vurdere behov og alternative
plasseringer for ulike typer anlegg i kommunen. Administrasjonen forholder oss til at
planområdet er vedtatt avsatt til skytebane gjennom kommuneplanen.
Konklusjon
Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanen. Det er lagt inn avbøtende tiltak for å
begrense støyen. Planforslaget foreslås lagt ut til første gangs offentlig ettersyn og høring.
I høringen bes det spesielt om innspill til håndtering av støy og konsekvensene for
friluftsinteressene.
Rådmannens merknader:
Det gjøres oppmerksom på at Torkjell Tofte, som er kommunalsjef for teknisk sektor, er
vurdert som inhabil i saken og har ikke hatt noe med kommunens saksbehandling av planen å
gjøre.

Vedlegg
1 Plankart - Områderegulering for Skytebane Årdalen
2 Reguleringsplanforslag - Områderegulering Skytebane Årdalen

Lars Pedersen og Torfinn Lohne, 16.11 og 5.12 2014:
Dersom det skal gjøres inngrep som forringer min eiendom, forutsetter jeg at jeg blir
kompensert for dette. Om Presthusveien blir vedtatt benyttet som atkomstvei, forutsetter jeg,
som deltaker i nevnte veilag, at tilgang til eiendommen min og de andre i veilaget
opprettholdes. Som grunneier vil jeg kreve at det inntas i planen at det etableres en veibom
ved innkjøring til Presthusveien fra industriområdet, da det har vært store utfordringer med
ulovlig trafikk og søppeltømming på snuplassen.
Fylkesmannen i Vest Agder, 26.11.2014
Vi mener at den valgte løsningen ikke er tilfredsstillende med hensyn til friluftsliv/støy, samt
at del av ny atkomstvei skader sentrale deler av viktig naturtype. Vi gir derfor faglig råd om at
kommunen ikke vedtar planforslaget. Momenter som bemerkes er:
• Nærvær av skytestøy vil normalt svekke rekreasjonsverdien med de følger dette kan
få. I denne sammenheng vektlegger vi betydningen av friluftsliv for folkehelsen.
• Konsekvensvurderingen til reguleringsplanen sier at veien vil gå rett gjennom den
fuktigste og mest verdifulle kildepåvirkede delen av edellauvskogen, og ødelegge
denne. Påføring av masser vil i tillegg endre de hydrologiske forholdene.
Arvid Andresen, 26. november 2014
Søgne skytterlag har opplyst at samarbeide med Mandal, eller andre lag utenfor Søgne
kommune, er uaktuelt. Spørsmålet er om det er fornuftig eller nødvendig å gi Søgne skytterlag
anledning til å bygge bane på Dal når de kan få dekket banebehovet annet sted i tilnærmet
samme avstand.
Boligområdene på Dal, Tofte, Lohne vest, samt Heia og Vedderheia osv. vil utvilsomt bli
plaget av støy i varierende grad, avhengig av ammunisjon, værforhold og årstid. Støy vil også
spre seg innover Smørheia som er et av Søgnes indrefileter hva turområder angår.
Det er et kjent problem at skytebaner/øvingsfelt utgjør en betydelig forurensningsfare. Ikke
minst ammunisjon som blir liggende i bakken vil over tid gi giftig forurensing.
For øvrig gjør jeg oppmerksom på at jeg er medeier i Presthusveien som kan bli berørt av en
evt. skytebane på Dal. Evt. ulemper og merkostnader det evt. vil medføre for meg som
medeier i veien, vil det kreves full kompensasjon for.
Jørgen Tofte
Området er blitt stadig mer populært som turterreng og lavvo er oppsatt til allmenn benyttelse.
På våren er det orrfugl-leik. Vi antar at området vil få stadig større betydning som
rekreasjonsområde for Søgne kommune ved fremtidig utbygging eksempelvis Leire –
Kjellandsheia.
Konsulentfirmaet Rieber Prosjekt A/S (innleid av Søgne skytterlag), som har gjort
støyberegningene i forbindelse med planlegging av skytebanen, skriver: ”Beregningen viser at
aller mest støyutsatte punkt i Smørheia får støy under grensen på L AImax 60dB som i T-1442 er
anbefalt for viktige rekreasjonsområder.” Dette er ikke riktig. Som vedlagt kart viser (vedlegg
1) er det steder på Smørheia som går inn under gul sone hvor impulsstøyen er beregnet å være
L AImax 65dB. Etter vår vurdering vil derfor store deler av østvendt del av Smørheia ligge på
over 60dB. Det må også legges til at skytingen vil foregå på kveldstid og i helgene, nettopp da
Smørheia blir mest benyttet. Det synes naturlig at Smørheia defineres som et
”Nærfriluftsområde”, jfr. T-1442 kap.2.6.5, der anbefalt støygrense er Lden 40dB.

Fylkesmannens Miljøvernavdeling understreket også dette i sitt høringssvar til
planprogrammet for skytebanen i 2012.
Mandal skytterlag, som eier skytebanen ved Mjåvann/Knuden, har invitert Søgne skytterlag til
et samarbeid. Fellesbaner har vist seg å være fremtidsrettet og gode løsninger. Eksempelvis
har Kristiansand skytterlag (bane ved Grotjønn) og Randesund skytterlag (bane ved
Bjørnestad) lagt ned sine baner og gått sammen med Topdal skytterlag om en felles bane ved
Farvannet i Tveit. På bakgrunn av det forannevnte mener vi det er uklokt å anlegge ny
skytebane i Årdalen.
Lundeelva Elveeierlag, 29. november 2014
Lundeelva Elveeierlag er bekymret for at en evt. skytebane i Årdalen vil kunne
påvirke gyteforhold i Dåsåna / Lundeelva. Lundeelva Elveeierlag anmoder om at
konsekvensene for fiskeforekomsten i Dåsåna/ Lundeelva blir grundig utredet og at det
kommer med som et eget punkt i planen. Ved en evt. etablering av skytebane på nevnte sted
må det iverksettes alle de tiltak som kan gjøres for å unngå forurensing av vassdraget og derav
skade på fiskebestanden i elva.
Arvid Dahl og Leiv Flatelid
Smørheia er et populært og mye brukt friluftsområde i Søgne, både sommer og vinter. Her
er et rikt dyre- og fugleliv. Etterhvert som større og større deler av naturområdene rundt
tettstedet Lunde blir nedbygd (Vedderheia, Leire- og Kjellandsheia), vil behovet for å bevare
Smørheia som et stille rekreasjonsområde få enda større verdi. Det ligger en hytte ca. 600
meter fra den planlagte skytebanen, og det vil bli betydelig støy ved denne fritidsboligen.
Eiendommen vil få betydelig verdifall som følge av dette. Skogsområder rundt skytebanen vil
få redusert verdi som jaktterreng. I løpet av de siste 50 årene er det solgt 10 boligtomter i
område Djupmyr-Tofte. Disse ligger som LNF område, og der foreligger ingen umiddelbare
utbyggingsplaner, men området egner seg godt til boligformål. Blir skytebanen en realitet, vil
vi vurdere å søke økonomisk kompensasjon for verditapet på disse tomtene. Vi har forstått at
Mandals $kytterlag, som eier skytebanen ved Mjåvann, er interessert i et samarbeid med
Søgnes skytterlag. Denne skytebanen ligger rett vest for Søgnes kommunegrense med kun
12-13 minutters kjøretid fra Tangvall. Dette må være et godt alternativt il skytebane i
Årdalen, både miljømessig og økonomisk.
Kristin Knutsen og Magrete Tofte
I saksframlegget til Tjenesteutvalget, datert 08.11.2013, ønsket Søgne Skytterlag et bidrag fra
Søgne kommune på til sammen 1 201 000 kr, som utgjør en tredjedel av oppsatt kalkyle for
skytebanen (ikke kvalitetssikret). Selv om bevilgningene til idrettsformål økes i perioden
2015-2018, vil et bidrag til ny skytebane i overnevnte størrelsesorden redusere bevilgningene
til andre idretter betydelig. Når vi så vet at Søgne Skytterlag har ei ungdomsavdeling (under
20 år) på ca 20 skyttere, finner vi at dette blir veldig skeivfordelt sett i forhold til andre
idretter i Søgne med mye større barne/ungdomsavdelinger. Vi synes også at kommunens
bevilgninger burde speile samfunnsutviklingen og ha et større folkehelseperspektiv.
Jan Gunnar Heia, 15.12.2014
Ut fra støysonekartet ser det ut som både utmark, og noe innmark, som i dag blir brukt som
beite for hester, er innenfor rød og gul sone. Områdene er også mye brukt til friluftsliv som
jakt og fiske. Jeg vil derfor forbeholde meg retten til og i fremtiden kreve erstatning fra
ansvarlige parter for eventuelle negative følger anlegget kan ha for meg, i forhold til bruk av
min eiendom, samt veirettigheter og fiskerettigheter jeg har i området.

Støyen som beskrevet i planforslaget er ikke forenelig med friluftsinteressene som skal
ivaretas på omkringliggende areal.
Forsvaret, Midtre Agder HV-område, 18. 12.2014
Midtre Agder HV-område ser svært positivt på at det vurderes en planlegging av ny skytebane
i Årdalen. Dette er et tiltak som kan effektivisere oppsetting og trening av avdelingen. HVområdet ønsker derfor å følge utviklingen i prosessen og fortløpende og vurdere hvordan en
slik ressurs kan anvendes til det beste for alle parter. For ordens skyld gjøres oppmerksom på
at det i dette ikke ligger noen forpliktelser for Heimevernet i denne omgang. Spesifikke
avtaler vil vi eventuelt komme tilbake til senere i prosessen.
Dahl velforening, beboere på Lohne og Heia, desember 2014.
En ny skytebane må planlegges i et 80-års perspektiv (krav for tippemidler om leieavtale 40 +
40 år). Skytebanen vil binde opp store arealer. I tillegg til vei, forsamlingshus og skytebane,
vil store arealer komme inn under betegnelsen faresone.
I tillegg kommer rød og gul støysone. Støysonen vil være begrensende for utvidelsen av
Lohne lier industriområde. Skytebanen vil også være negativ for en eventuell fremtidig
boligutbygging på Tag eller vest for Kjellandsvannet.
Den vil også legge begrensninger for viktige rekreasjonsområder i Søgne, særlig vil dette
gjelde Smørheia.
I tillegg viser konsulentfirmaet Rieber Prosjekt AS (innleid av Søgne skytterlag) i rapport
datert 05.01.2014 selv til i punkt 6.5 i rapporten (Sammenstilling av virkningene av tiltaket) at
det er flere minuser enn plusser ved utbygging av skytebanen når det gjelder konsekvensene
for miljø og samfunn. Søgne må disponere sine arealer med klokskap. En ny skytebane i
Årdalen vil være en dårlig disponering.
Dahl velforening, beboere på Lohne og Heia, 21.12.2014 (utdypende innspill).
Det er lagt til grunn ei alt for snever avgrensing av friluftsområdet på Smørheia. Med ei meir
reell forståing av friluftsområdet slik dette området faktisk er i bruk viser det seg at deler av
gul sone (innanfor støykote på L AImax = 65 dBA) strekker seg inn i friluftsområdet. Dette
betyr at berekna støy i friluftsområdet vil overstige grenseverdien på L Aimax = 60dBA som er
Klima- og miljødepartementets anbefalte maksimum støygrense i hht. retningslinje T1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging. Då både skytebana og friluftsområdet
må påreknast i hovudsak å bli brukt på ettermiddag og kveldstid i vekene og på dagtid i
helgene, så ligg det føre ein brukskonflikt, noko som gjer at kommunen skal legge ei
strengare tolkning til grunn for si vurdering av støyplage frå skytebana.
I følge Miljødirektoratets veiledning til T-1442 må ein påregne høyrbar støy inntil 2-4
kilometer frå skytebaneanlegg. Sjølv om det i forslag til reguleringsplan er berekna at
impulsstøy vil ligge under 40 dBA i bustadområda på Vedderheia, så blir det samtidig vedgått
at det under visse forhold vil vere høyrbar støy ved bustadane på Vedderheia. Dei same
forholda er endå meir aktuelle for dei meir spredte, men likevel betydelege busetnadane langs
Lohneveien og på Heia, Dahl, Tofte og Eikestøl. Her vil støyen i enkelte område være endå
meir sjenerande, spesielt på Heia og på Dahl. Skytestøy frå eksisterande skytebaner på
Mjåvann v/Knuden og Trykjerran, som ligg 4 - 4,5 km unna i luftlinje frå busetnad på Tofte,
kan allerede i dag høyrast godt når det er aktivitet på banene. Den nye skytebana i Årdalen
ligg berre 900 - 1100 meter frå busetnadane på Dahl, Tofte og Heia, og vi forventer betydeleg

høgare støy frå denne ut frå foreliggande støysonekart - til tross for dei forebyggande tiltaka
som er skissert og som ligg til grunn for støysonekartlegginga. Flere av grunneigarane med
eigedomar som direkte fell inn under gul og raud sone uttrykker stor bekymring for
konsekvenser for framtidig bruk og utnytjing av eigendommene sine dersom det blir anlagt
skytebane, då skytestøyen her vil vere aller sterkast. Enkelte bruksformål vil koma i konflikt
med evt. skytebaneaktivitet, bl.a. hestehold, jakt og fiske. Dette vil ha forringande effekt på
verdien av eigedomane deira.
I staden for å etablere endå ei skytebane i eit område som allerede må vere blant
områda på Agder med høgast tetthet av skytebaner, så bør ein søke samarbeid og
sameige mellom skyttarlaga på eksisterande anlegg, og evt. utvide/forsterke desse.
Vi vil vidare argumentere sterkt for at den politiske leiinga i kommunen, som lokalt
styrande organ for storsamfunnet, MÅ prioritere omsyn til bumiljø og livskvalitet for
befolkninga i normalt stille bustadsområder - i tillegg til overnevnte, tungtveiande
friluftsinteresser for innbyggjarar både i og utanfor kommunen - framfor hobbyen til
eit svært begrensa antall aktive skyttarar, som allerede har mange alternative
lokasjonar til å utøve sporten sin i nærområdet. At det i eksisterande kommuneplan 2012 –
2020 er avsatt område i Årdalen for framtidig idrettsanlegg er ingen garanti eller
blankofullmakt for at det SKAL anleggast ei skytebane der, slik ein kan forstå
skyttarinteressene i tidlegare offentlege utspel. Det er først når godkjent reguleringsplan er
klar etter ein demokratisk prosess med høyringsinnspel frå offentlege og private berørte, der
dei konkrete og faktiske konsekvensene av anlegget blir gjort greie for, at nokon kan hevde at
godkjenning av anlegget er gitt.
Arvid Andersen, 26.11.2014
Søgne skytterlag står steilt på at de vil ha skytebane på Dal. Dette til tross for
samarbeidsmulighet med f.eks. Mandal skytterlag om å bruke banen ved kommunegrensen
ved Knuden. Boligområdene på Dal, Tofte, Lohne vest, samt Heia og Vedderheia osv. vil
utvilsomt bli plaget av støy i varierende grad, avhengig av ammunisjon, værforhold og årstid.
Støy vil også spre seg innover Smørheia som er et av Søgnes indrefileter hva turområder
angår.
Det er et kjent problem at skytebaner/øvingsfelt utgjør en betydelig forurensningsfare. Ikke
minst ammunisjon som blir liggende i bakken vil over tid gi giftig forurensing. På dette stedet
ved Dal vil slik forurensing lett kunne havne i elva Dåsåna og kan være ødeleggende for den
viktige hoved-gytestrekningen Knollen-bekken (anadrom og stedfisk).
For øvrig gjør jeg oppmerksom på at jeg er medeier i Presthusveien som kan bli berørt av en
evt. skytebane på Dal. Evt. ulemper og merkostnader det evt. vil medføre for meg som
medeier i veien, vil det kreves full kompensasjon for.
Vedderheia Velforening, 19.12.2014
Avsenderne av denne høringen representerer Søgne kommunes største boområde, som ferdig
utbygget vil utgjøre ca. 15 % av kommunens befolkning. Vedderheia Velforening og
Vedderheia Nord Velforening kan ikke akseptere bygging av ny skytebane på Årdalen da
dette vil påføre boligområdet unødvendig og unyttig støy, nettopp i de delene av døgnet og
uken beboerne har sin fritid hjemme.

Saken om ny skytebane er av noen blitt presentert som om Skytterlaget er gitt lovnad om
regulering av ny skytebane fra Søgne kommune fordi kommunen presset frem en avvikling av
daværende skytebane på Vedderheia. Dette er ikke historisk riktig fremstilling i forhold til
faktiske hendelser. Tidligere Rådmann i Søgne kommune skal ha uttrykt seg positiv til å
behandle plassering av ny skytebane i forhold til plan og bygningsloven, men Skytterlaget har
aldri fått kommunal lovnad eller vedtak om ny skytebane, verken i Årdalen eller andre steder.
Dette er stikk i strid med de påstander Skytterlaget gjentagende fremsetter som påstand.
Behovet for lokale skytebaner ikke lenger en del av Norges forsvarsevne.
Skytterlagsvirksomhet er nå en ren fritidsaktivitet på linje med annen idrett og andre
interesseorganisasjoner og bør behandles og tildeles midler, i tråd med det.
Skyttere i Søgne, Songdalen og Mandal har allerede meget stor tetthet av skytebaner. Fra
Tangvall ligger 6 eksisterende skytebaner innenfor en kjøretid på 20 minutter. Det er langt
tettere enn de fleste andre steder i landet. Mandal Skytterlag inviterte allerede i september
2010 Søgne Skytterlag til et samarbeid og sameksistens på Mjåvann skytebane, en invitasjon
som fremdeles er åpen. Behovet for ny skytebane i Årdalen er derfor ikke tilstede.
Vedderheia Velforening og Vedderheia Nord Velforening har vært positive til videreutvikling
av nødvendig infrastruktur for en moderne og levekraftig kommune, men vi kan ikke
akseptere at det legges til rette for støy som har sin årsak i fritidsinteresser for en meget liten
gruppering, en fritidsgruppe som enkelt kan finne etablerte arenaer for sine aktiviteter.
Vedderheia Vel, Vedderheia Nord Vel og Dahl vel, 22.12.2014
Innlegget er et supplement til innspillet overfor.
Når det gjelder skytebanen på Årvoll i Oslo hvor det er boligbebyggelse svært nært banen, bør
det tilføyes at det – gjennom mange tiår – har vært en tilspisset konflikt mellom skytterlaget
og støyutsatte naboer. I den sammenheng vil vi også knytte noen bemerkninger til Nordstrand
skytterlag som i 2007 måtte nedlegge sin skytebane i Prinsdal på grunn av støyplage og sterke
protester fra naboer. I Aftenposten for 16.12.14 fremgår det at skytterlaget, med økonomisk
støtte fra Oslo kommune skal anlegge ny bane som i sin helhet skal ligge innsprengt i fjell. Vi
kan også nevne store støyplager rundt Løvenskioldbanen i Bærum, hvor rundtliggende
bebyggelse og befolkningstall har økt over årene og det er stor brukskonflikt mellom
friluftsområder og skytebaneaktivitet.
Etter det vi skjønner er ny skytebane i Årdalen, eksl. adkomstvei, kalkulert til i overkant av
kr. 3,5 millioner, ref. estimat i Søgne kommunes tidligere saksframlegg for skytebanen. Tor
Harald Lund hevder at oppretting av banen på Mjåvann v/Knuden vil koste kr 30 millioner.
Dette er fullstendig absurd. En marginal utvidelse av banen på Mjåvann må åpenbart være
langt billigere enn ny bane på Dal.
Svein Knutsen, 17.12.2014
Kommentar til uttalelser i media gjengis ikke her, men er vedlagt i sin helhet.
Den planlagte skytebanen ligger i nedslagsfeltet for Dåsåna - faktisk renner bekken gjennom
området som er tiltenkt skytebanen. Det er dokumentert at bekken brukes av sjøørret. I tillegg
renner bekken ned i det naturvernområdet Lohnetjønn. I planforslaget står det at “Tiltak for å
hindre utlekking av tungmetaller vil bli angitt i planforslaget”. Men man har altså tenkt å spre

tungmetaller i naturen – og det i et område som har dokumenterte tilleggsverdier. Dette er
svært urovekkende, uansett hvilke tiltak man vil sette i verk.
Søgnes fineste friluftsområder, Smørheia, svært nær den planlagte skytebanen. Det er ikke
sagt noe om hvordan støy fra skytebanen vil bli opplevet på Smørheia. Hva som er hørbar
støy her, vil være avhengig av bakgrunnsnivået i det aktuelle området. Såkalte
enkelthendelser antas å ha større negativ påvirkning i et stille område enn andre steder. For
mange er en enkelt støyhendelse er nok til å være plagsomt. En skytebane vil nødvendigvis
produsere tusenvis av slike enkelthendelser. Grenseverdiene markerer at
miljøvernmyndighetene kan gripe inn hvis disse overskrides. Det er ikke slik at selv om det
skulle vise seg at støyen ligger under de såkalte grenseverdiene, medfører dette nærmest
automatisk at prosjektet må godkjennes. Støy er støy, og uansett dataprogrammer og
grenseverdier er det hvordan mennesker oppfatter og reagerer på støyen som er det
avgjørende.
Søgne kommune bør også ta med i betraktningen at plassering av en skytebane i Årdalen vil
båndlegge store arealer for all framtid. Vi minner om vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus som stoppet et boligprosjekt på grunn av støy fra en skyebane som i følge Søgne
Skytterlags formann skal være meget godt støydempet. Med dette utgangspunktet er ikke
Årdalen det rette stedet for en skytebane.
Rune Røsstad, 17.12.2014
Skyebanen er planlagt nær friluftsområdet Smørheia, og det er stor risiko for at det vil bli
sterkt negativt berørt av støy. I støynotatet (vedlegg 4, kap. 6) står det også om støyverdiene
som er beregna for Smørheia: "Med eksisterende skog i området blir støynivåene til dels
betydelig lavere enn dette igjen." Med dette argumentet overser man at den nye tilførselsveien
til skytebanen vil kunne føre til økt, omfattende skogsdrift, med de mulige negative
konsekvenser dette kan ha for støyen mer generelt. Det er sannsynlig at større,
uthogde skogslier vil gi andre støyforhold enn det en har beregna.
Smørheia er et område med viktige naturverdier, med dokumenterte forekomster av
sårbare fuglearter. Det er ikke grunnlag for å påstå at disse ikke berøres negativt av støy
(jf. 6.4.l0 i planen). Planens påstand om at fugl ikke påvirkes i særlig grad av støy (6.4.l0 ), er
lite underbygd. Det kan også anføres at artsmangfoldet er en viktig del av den helhetlige
friluftsopplevelsen, og at en etablering av skytebane vil kunne forringe dette vesentlig, ved
siden av støy-problematikken.
Den planlagte traseen for veien vil på negativt vis berøre viktige naturverdier, og de såkalt
"avbøtende" tiltaka kan ikke anses som tilstrekkelige (jf 6.3.3 i planen). Kartleggingen av
naturverdier (vedlegg 6 i planen) er ikke tilstrekkelig som dokumentasjon, og det er grunn til
å tro at vesentlige verdier kan være oversett, herunder sårbare/hensynskrevende fuglearter.
Signe Kristiansen og Åse Lohne Kristiansen, 21.12.2014
Undertegnede protesterer herved mot planene om å anlegge skytebane i Årdalen.
Vi er medeiere av en parsell på ca. 15 mål under Gnr. 69, Bnr. 1, som grenser ned mot
planlagt vei til skytebanen. Ut fra en totalvurdering ønsker vi ikke en skytebane i Årdalen.
Forøvrig mener vi at tida har løpt fra etablering av nye friluftskytebaner.
Vest Agder Fylkeskommune, 19.12.2014

Området hvor det er planlagt skytterbane er ikke spesielt mye anvendt i
friluftslivssammenheng, men dette grenser opp i mot Smørheia som er et attraktivt
friluftsområde. l Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 ble det
gjennomført en kartlegging og verdisetting av viktige og svært viktige regionale
friluftsområder og i denne kartleggingen ble Smørheia gitt status som viktig. Et skytterlag vil
alltid medføre støy og ulempe for friluftslivsutøvere. Vi anbefaler at avbøtende tiltak som vil
redusere støyproblematikken, som for eksempel ytterlige støydemping av standplass,
gjennomføres før anlegget tas i bruk.
Forholdet til kulturminner er avklart ved arkeologiske registreringer i 2013.
Søgne Jeger og Fiskeforening
Søgne Jeger- og Fiskerforening er positive til etablering av skytebane i Årdalen i Søgne
kommune. Å fremme gode skyteferdigheter og korrekt våpenhåndtering er en del av formålet
for vår forening. Det er også sentralt i jegerprøvekursene som arrangeres i regi av vår forening
hvert år.
Helge Tofte 19.12.2014
Det vises til brev til ordfører av 7. mai 2014, og som ønskes vedlagt reguleringssaken.
Historie vedrørende avvikling av skytebane på Vedderheia gjengis ikke, men ligger vedlagt i
sin helhet.
Støy fra skyting kan — alt etter topografien — høres i avstand av 2-4 kilometer (se
Miljøverndepartementets retningslinjer T.l442). Støyen fra skytebanen i Årdalen vil derfor
være godt hørbart langt utenfor rød og gul sone. Det er viktig for skytterlaget at man finner en
lokalisering som i minst mulig grad skaper konflikter med naboene.
Søgne skytterlag har relativt få aktive medlemmer, men har noen av landets beste
skyttere. De fortjener en skikkelig bane til trening og konkurranser. Ved en
sammenslutning med andre lag vil skytter-miljøet bli styrket og det blir flere som kan bidra til
vedlikehold og drift av anleggene. Arealmessig og miljømessig er det åpenbart det beste med
en felles bane ved Mjåvann.
Før kommunen fatter endelig vedtak i reguleringssaken for Årdalen burde man ha forsøkt
reelle forhandlinger med Mandal skytterlag og gjerne også med Mandal kommune med sikte
på et økonomisk bidrag.
Naturvernforbundet i Søgne, 22.12.2014
Det bør ikke etableres noen ny skytebane i Årdalen. Dette på grunn av de store ringvirkninger
dette vil få for de tilstøtende områder. Vi ser også at de støyberegninger som er foretatt viser
at større områder på østre del av Smørheia vil ligge i gul støysone. Dette er et støynivå som
ikke burde forekomme i et friluftsområde. Etter vår vurdering burde Søgne skytterlag inngå
samarbeid med andre nærliggende skytterlag og eventuelt opparbeide eksisterende
utendørsanlegg. Etter det vi har registrert er det korte avstander og vi kan derfor ikke se at
reisetid skal være noe problem.
Kommuneoverlegen i Søgne Kommune:
Kommuneoverlegen forutsetter at kommunen i sin planlegging forholder seg til gjeldende
lover og forskrifter med tanke på støyforurensing.
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1 Orientering
Forslaget til reguleringsplan for skytebane i Årdalen i Søgne kommune har vært på offentlig
ettersyn, og det har kommet inn en del uttalelser. I dette notatet er noen av de mest sentrale
problemstillingene fra uttalelsene kommentert.

2 Støy
2.1 Standplassbygg
Beregninger av støy fra skytebanen var vedlagt planforslaget. Her var det lagt til grunn at det
skal bygges standplass av «Miljøpakke»-typen. Dette er standplass med frembygg og
båsvegger, som effektivt demper støyen bakover og til sidene. Fremover er det imidlertid noe
begrenset hva som oppnås av støydemping. En kan tenke seg at båsene kan være lengre enn
de 3,5m som bygges gjennom Miljøpakken, og at støydempingen dermed blir høyere. Enda
lengre båsvegger er imidlertid problematisk fordi utlufting av røykgasser da blir for dårlig på
dager det ikke blåser. Standplassbygget som er planlagt er dermed det mest støydempende en
kan bygge.

2.2 Vegetasjon
Det er i beregningene lagt til grunn at all skog i området er hugget. Støysonene har derfor en
utbredelse som er en god del større enn det som er reelt. For eksempel har vi beregnet at det i
Smørheia, med eksisterende vegetasjon, vil bli rundt 5dB lavere støy enn det vi har beregnet.
Veilederen til støyretningslinjen T-1442 er tydelig på at så lenge skogen ikke er vernet, skal
det beregnes som om det ikke var skog.

2.3 Smørheia
I forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget forsøkte vi etter beste evne å kartlegge
utbredelsen av Smørheia. Ut fra de kart vi fant, la vi til grunn at det østre ytterpunktet av
Smørheia var der vi har markert et punkt med beregnet støy på 56dBAI. Kommunen mener
imidlertid at Smørheia har en noe større utbredelse mot øst, og har markert dette med grønn
strek i figuren som er gjengitt nedenfor. Der fremgår det at det østre hjørnet av Smørheia blir
berørt av gul støysone. Vi beklager at vi ikke fikk avklart korrekt utbredelse av Smørheia og
presiserer at vi på ingen måte har ønsket å gi inntrykk av noe annet enn det som er korrekt.
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På skytebanen tillater reguleringsbestemmelsene skyting tre dager i uka. Utenom noen få
stevner i året vil det aldri være skyting på søndager. Dette må tas med i betraktningen når en
vurderer hvilken konsekvens støyen har for friluftsområdene.

2.4 Støy til boliger
Som beregningene viser, vil ingen boliger, fritidsboliger etc. få støy over støygrensene i T1442. I Vedderheia har vi beregnet at støyen vil ligge ned mot 40dB, noe som betyr at støy
kun så vidt blir mulig å høre på dager med helt spesielle værforhold.
Det må bemerkes at støygrensene i T-1442 for skytestøy, som dimensjoneres av maksimalt
støynivå, er svært strenge i forhold til støy fra andre typer støykilder. Andre støykilder har
grenser for Lden, som er et ekvivalent (veiet gjennomsnittlig) støynivå. Gul støysone for
veitrafikkstøy og industri ligger på Lden = 55dB. Til sammenlikning vil denne skytebanen ved
grensen for gul sone basert på maksimalt støynivå, gi et Lden-nivå på rundt 25dB.
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2.5 Fylkesmannens uttalelse
Fylkesmannens uttalelse i saken er overraskende lesning:
For det første hevdes det at Smørheia berøres av rød støysone, noe som er faktisk feil, ref.
figuren ovenfor.
Dernest problematiseres det rundt at det helseaspektet bør utredes når det er grunn til å tro at
saken eller tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller helsens
fordeling i befolkningen. Vi har stor respekt for at man i størst mulig grad skal hindre støy til
friluftsområder, og det er nettopp derfor stilt krav om at det må bygges kostbare støydempede
standplasser på skytebanen. Å antyde at den lille delen av støysonen som berører Smørheia
kan representere et folkehelseproblem faller imidlertid på sin egen urimelighet. Alle boliger
har også støy godt under støygrensene.

3 Tungmetallforurensning
Flere av høringsuttalelsene fra privatpersoner omtaler muligheten for tungmetallforurensning.
Lundeelva Elveeierlag er bekymret for at tungmetallforurensning skal påvirke gyteforholdene
i Dåsåna/Lundeelva.
Det har vært noen få saker, som også er omtalt i media, der det faktisk har forekommet
vesentlig forurensning fra skytebaner. Dette er imidlertid baner som er konstruert helt feil, og
der situasjonen ikke på noen måte kan sammenliknes med banen som planlegges i Årdalen.
De senere årene er det forsket en hel del på tungmetallavrenning fra skytebaner, og det
konkluderes entydig med at skytebaner som har riktig oppbyggede kulefang ikke vil
representere noen forurensningsfare.

4 Alternativ lokalisering av skytebane
Det er av flere trukket frem at Søgne skytterlag kan slå seg sammen med et annet skytterlag
på en eksisterende bane i nærheten. Dette er imidlertid ikke uproblematisk. Dersom Søgne
skytterlag skulle etablere seg på permanent basis på en av banene i nærheten, vil det medføre
krav om reguleringsplan, og støygrensene i T-1442 vil komme til anvendelse. Så vidt vi har
bragt på det rene vil dette være problematisk på samtlige baner i nærheten. I tillegg er det
andre forhold som gjør sammenslåing vanskelig/umulig.
Vest for Årdalen ligger det tre skytebaner:
Holum skytterlags bane ligger midt i et regulert boligfelt, og skal derfor legges ned i løpet av
få år.
Mandal skytterlags bane ligger ved Mjåvatn. Den anbefalte traseen for ny E39 går gjennom
skytebanen, og skytebanen kan ikke ligge der den ligger i dag. Fremtiden for banen er svært
usikker.
Trydalen skytterlag sin bane er liten og har ikke noe utvidelsespotensiale. Banen ligger kun
250m fra nærmeste bolig, og på grunn av støy kan det ikke aksepteres noen utvidelse av
banen.
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Figur 1 Kart som viser ny bane i Årdalen og de nærmeste skytebanene

Nordover ligger det to skytebaner:
Heddeland og Breland Skytterlag sin bane ligger ved Sløgedal. Det er ingen realistisk
mulighet for utvidelse av banen.
Greipstad Skytterlag sin bane ligger ved Stemtjønn. Heller ikke på denne banen er det noen
realistisk mulighet for utvidelse.

5 Oppsummering
Det er forståelig at ingen ønsker en støykilde i nærheten av sitt boområde, men faktum er at
den foreslåtte skytebanen i Årdalen får en beliggenhet som med hensyn på støy er sjeldent
god. Over 90% av alle skytebaner i Norge har mindre gunstig beliggenhet i forhold til
konsekvenser for omgivelsene. Det er derfor urealistisk å tro at det er mulig å finne noen
bedre lokalisering for en ny skytebane i Søgne eller omegn.
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