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Søknad om endring av markagrensen- SkytebanevedLahaugmoen- uttalelse
til høringsutkast

Saksgang
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret

Rådmannensforslag til vedtak:

Søknadomendringavmarkagrensenopprettholdes,medfølgendeendring:

Anleggetreduseresslik at arealet somsøkestatt ut av markaendresfra ca101daatil ca52,5daa
slik somvist påkartskisseni dennesaken.Begrunnelseneratkommunen,etterny vurdering,ser
atbrukav anleggettil skiskytterstadionpt er lite sannsynlig.

Arealetsomnåsøkestattut avmarkavil væretilstrekkeligtil å plassereet skytebaneanleggpå
ca350m x 150m medminst like godstøydempingsomtidligereplanlagteanlegg.Anlegget
inkludererparkeringsplasssomogsåvil kunnebenyttestil utfartsparkering.
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1. BAKGRUNN
1.1.Kart
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1.2.Vedleggi saken
Trykte vedlegg
1. Kommunestyretsvedtakav01.09.2010,sak10/78medsaksframlegg
2. Utkasttil forskrift om grensejusteringeri Marka– utdragsidene1-6 og81-83
3. Kartskissestøy, datertSkedsmokommune08.11.2010
4. Uttalelsefra skytterlagetsbanekomitédatert16.05.2012

Utryktevedlegg
1. Revidertkonsekvensvurderingav23.04.2010
2. Utkasttil forskrift om grensejusteringeri Marka– komplett.

1.3.Tidligere vedtak
Kommunestyretsvedtak11.10.2006i sak06/83,Kommuneplan2017– egengodkjenningav
planforslag:

”Rådmannenbeskonsekvensvurderelokaliseringav nyskytebanepåLahaugmoeni
dialogmedSkedsmoskytterlagog fremmeet forslagtil kommuneplan/reguleringsplanfor
områdetdersomkonsekvensvurderingengir grunnlagfor etableringavskytebanepå
området.”

Kommunestyretsvedtakav 01.09.2010i sak10/78,Søknadom endringav markagresa–
SkytebanevedLahaugmoen.

” KommunensøkerMiljøverndepartementetomendringav markagrensenved
Lahaugmoenindustriområde somvist påkartskisseni dennesakenfor å muliggjøre
flytting av Skedsmoskytterlagsskytebanefra Skjettentil Lahaugmoen.

Grensensøkesendretslik at ca 101daatasut av marka.

Når ny skytebanenettereneventuellgrenseendringreguleresinn skal skytebanen
reguleresog byggespå enslik måteat støyspredningenmotmarkablir såliten sommulig
slik at friluftslivet i minstmulig grad blir berørtav aktivitetpå anlegget.”

Trykt vedlegg1: Kommunestyretsvedtakav 01.09.2010,sak10/78med
saksframlegg

1.4.Problembeskrivelse
Detvar inntil 2005skytevirksomheti militær regi innepåLahaugmoenLeir. Denne
skytevirksomhetenopphøretdaeiendommenble avhendetfra Forsvaretog omdisponerttil
næringsområdet.Når skytevirksomhetigjen skalopptasi områdetmådetbyggeset moderne
anleggsomtilfredsstillerdagenskrav hvagjelderbådestøyog sikkerhet.

Kommunensøktesomfølgeav kommunestyretsvedtakav 01.09.2010omendringav
markagrensenslik atet skytebaneanleggkunnebyggesvedsidenavLahaugmoen
næringsområde.Søknadenernåbehandletav Miljøverndepartementetogendringener ikke
foreslåttgjennomført.Det ersendtut utkasttil forskrift omgrensejusteringeri Markamed
høringsfristsatttil 28.06.2012.

Trykt vedlegg2: Høringsbrevfra Miljøverdepartementet- Utkasttil forskrift om
grensejusteringeri Marka– utdragsidene1-6 og81-83
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2. MILJØVERNDEPARTEMENTETS MERKNADER MED RÅDMANNENS
KOMMENTARER

Nedenforgjennomgåshovedelementenei Miljøverndepartementetsbegrunnelsefor avslagetmed
Rådmannenskommentarerunderhvertpunkt.

2.1.Flerbruk ogstørrelsepå anlegget
Miljøverndepartementetstiller spørsmålvedrealiteteni planeneomflerbruksanleggogden
potensiellutnyttelsentil skiskytteranleggmedtilhørendeløyperdadetikke foreliggernoen
konkreteplaneromopparbeidingav skiløyperi området.
Viderepåpekesatønsketgrensejusteringvil forårsakeet innhoggi Markasom,uavhengigav ny
skytebane,vil forårsakeenuhensiktsmessiggrensedragning.

Rådmannenskommentar
Rådmannendelerdepartementetssyn påpotensialetfor flerbruk til skiskytterareanog anserdet
somlite dokumentertog dermedlite aktueltmedenslik bruk.

Etterennærmerevurderingav arealbehovetfinner Rådmannenatet arealpåca350m * 150m,
altsåca 52,5daa,vil væretilstrekkeligtil anleggeskytebanemedskytterhusogparkering,og
medminstlike godstøydempingsomdettidligereplanlagteanlegget.Rådmannenanbefaler
derforat detarealetsomsøkestattut av Markareduseresfra ca101daatil ca52,5daa.

For øvrig vil parkeringentil dennye skytebanenogsåfungeresomutfartsparkeringtil Marka.
Slik Rådmannenserdeter detteet tiltak sombidrartil å fremmebrukenav Markatil
friluftsformål og somdermedfaller inn undermarkalovens§ 7 førsteledd,pkt. 3.
I Ot. prp.nr. 23 (2008-2009)stårdetå lesei merknadenetil denneparagrafenfølgende:

” Medhjemmeli dennebestemmelsenvil detgjennomarealplankunnetilretteleggesfor
nyeskiløyperogskibakker,turvegerog lignende,i tillegg til eventuelleandrebygninger
oganleggsombidrar til å fremmebrukenav Marka til friluftsformål”

Hva gjeldergrensedragningenforbi skytebanenserRådmannenatdenfortsattvil væremindre
hensiktsmessigennenrett grense,menRådmannener avdenoppfatningat fordeleneved
flytting avbanenoppveierdeulemperdenuhensiktsmessigegrensedragningenmedfører.

2.2.Støyog begrensningpå bruk av Marka
Fylkesmannenfremhevermarkalovens§ 1 hvordetstårat formåletmedlovenerå fremmeog
tilretteleggefor friluftsliv, naturopplevelseog idrett. I merknadenetil § 1 i Ot. prp.nr 23 (2008-
2009)stårdetfølgende:

”Fravær av støyi Marka er ogsåenforutsetningfor områdetsverdi for friluftsliv og
naturopplevelse.Vedbehandlingav søknaderomtiltak ogannenvirksomhetskaldet
derfor leggesvektpå støyvirkningenei Marka.”

Fylkesmannenfremheveratskytebanermedførerstøylangtutoverdetarealetsomskytebanen
beslaglegger,og atdensåledesvil haennegativinnvirkning påutøvelseav friluf tsliv og
naturopplevelsei dennedelenav Marka.Fylkesmannenpåpekervidereat forslageti tillegg vil
medføreenreduksjonavGjelleråsmarkasomeret forholdsvislite områdeav Marka.

MiljøverndepartementetdelerFylkesmannensbekymring for atenny skytebanevil forringe
friluftslivsverdienavGjelleråsmarkapågrunnav støyfra skytebanen.
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Departementetserdilemmaetmedateksisterendeskytebaneforringerbrukenav Markapå
Skjettenåsen,Terudåsenog storedeleravGjelleråsen.Departementeter imidlertid avden
oppfatningat selvomenny skytebanepåLahaugmoenvil forårsakemindrestøy, ogpåvirkeet
betydelig mindreområde,enndeneksisterendeskytebanenpåSkjetten,vil detlikevel kunne
forringeturopplevelsenog friluftsverdienav detomkringliggendemarkaområdetrundt
LahaugmoenogbrukenavGjelleråsmarka.

Rådmannenskommentar
Et hovedpoengmedfl ytting av skytebanenfra Skjettentil Lahaugmoener fjerningav støyi
forbindelsemeddagensanlegg.Detteerstøy somogsåi storgradsprerseg innoveri Markada
markagrensenfaktisk gårvedvollenbakskivene.Det foreliggerikke fullverdige
støysoneberegningerfor markaområdetrundteksisterendebanepåSkjetten,menmed
utgangspunkti støyprofil for skytebanerslik denerbeskreveti NOU 1977:24side25,erdet
utarbeidetetkart for å visualiserestøyutbredelsenfra SkytebanenpåSkjettensomikke er
underlagtmodernestøykrav.Til sammenlikninger støysoneneslik deerberegnetfor enmulig
ny skytebanevedLahaugmoenogsåskissertinn påkartet.

Trykt vedlegg3: Kartskissestøy,datertSkedsmokommune08.11.2010

Somdetfremgårav kartskissenvil støyunderskyting fra dagensbanekunnespresegoverstore
delerav dennærliggendedelav Markaog såledeskunnehabetydeligstørrevirkning for
friluftslivet ennstøyfra etnytt baneanlegg.Deter ogsåverdtå merkesegat grensenfor 70dB
veddagensbanedekkersåå si heleMarkaområdetpåøstsidenav E6.Detteer et relativt lite
områdeav Marka,menmedpotensieltmangebrukerederstoreboligområderligger tettpå
marka.En fjerningav støyenhervil kunnehastorbetydningfor opplevelsenavdennedelenav
Marka.Videreserenatgrensenfor 60dB støy fra dagensbanefaktiskdekkerstoredelerav
Gjelleråsmarkaog såledesfår betydningfor allebrukerneavGjelleråsmarkai de
omkringliggendekommuner,herunderOslosommedBydel Stovnersca30.000innbyggere
grenserinntil Gjelleråsmarkai vest.

Serenpåområdetrundtdenplanlagtebanenerdetteet mindrebebygdområdemedtilsvarende
mindrebrukerpotensialetsomnærrekreasjonsområde.Et nytt skytebaneanleggbyggetetter
dagenskravvil gi enbetydeligmindrestøyspredinginnoveri Markaenndagensanlegg.Deter
ikke usannsynlig at støyspredningeninnoveri Markafra dennyebanenvil væreendamindre
enndenskisserteetterenreduksjonav arealetsomer tenktbenyttet til skytebane.Dettefordi
støyvollenenåvil kommenærmerekulebanen.

Meddestrengekrav til støyspredningsomfølgermedet nytt skytebaneanlegger Rådmannenav
denoppfatningatenflytting av skytebanenfra Skjettentil utenforLahaugmoen,med
skyteretningrett inn i Markaog tilhørendestøyspredningsomvist påkartskissen,vil væreet
godefor Markaog totalt settføretil at betydeligmindrearealeri Markablir berørtav
skytebanestøy.

Slik Rådmannenserdetbørenvektleggingav støyvirkningenei Markanettopptalefor en
flytting skytebanensomomsøktfor såledeså reduseredetarealavMarkasomblir berørtav
skytestøy.

Underskyting er detbegrensingerpåbrukav delerav Skjettenkolleninntil dagensskytebane.
Detteer restriksjonersomvil forsvinnemedflytting av banen.En tilleggsgevinstutenfor
markalovensvirkeområdeerat boligområdenepåSkjettenogsåvil få enbetydeligstøyreduksjon
ogsåledes bedrebomiljø.

Vedlegg 3



6

2.3.I strid med lovensformål
Miljøverndepartementetfremheveratskytebaneruansetter enaktivitet somikke hørerhjemmei
Marka.Det fremgårutrykkeligav lovensforarbeideratnyetableringav skytebanerfaller utenfor
lovensformål og ikke lar seginnpassei marka.Videreerdepartementetav denoppfatningat å ta
områderut av Markafor å kunnegjennomføretiltak somikke samsvarermedmarkalovens
formål,ogderforikke vil kunnetillatesinnenforMarka,vil værei strid medmarkalovensformål
omå sikreMarkasgrensermot nettoppslike tiltak.

Rådmannenskommentar
RådmannendelerMiljøverndepartementetsoppfatningav atnyetableringav skytebaneer i strid
medlovensformål slik at skytebaneikke kanetableresinnenforMarkaslik det klart
fremkommerav forarbeidenetil loven.Rådmannenkanimidlertid ikke seatdetteskulleværetil
hinderfor justeringav grensenetterenhelhetsvurderingav deforedelerog ulemperdette
medførerfor Marka.

3. SKYTTERLAGETS KOMMENTARER
Rådmannenharforespurtskytterlagetom deressyn påreduksjonav arealetsomsøkestattut av
Marka.Skytterlagetsbanekomitéhari brevav 16.05.2012gitt sineinnspill.

Trykt vedlegg4: Brev fra banekomiteeni skytterlagetav 16.05.2012

Skytterlagetharhatt ambisjonerom byggingav et amfi bakdetplanlagteklubbhusetmed
friluftscene.Dettevil ikke la seggjennomføremedreduksjonav arealet.Slik vi forstår
skytterlagtevil enreduksjonavarealetogsåkunnemedføreredusertparkeringsarealsomigjen
kan medføreredusertmulighetfor utfartsparkering.Detvil ikke lengerbli plasstil skiskyting, og
reduksjonav arealetvil medførereduksjonavklubbhusetsstørrelseogslik utelukkemulighetfor
utleiesom”markastue”.Sistnevnteharogsåsammenhengmedat myeavkundegrunnlagetvil
forsvinneutenvinterdrift avanlegget.Det påpekesimidlertid atdetvil kunnebyggeset
fullverdig anleggsomskytebanenmedenreduksjonav arealetsomforeslått,menmedhøyst
begrensendemuligheterfor annenutnyttelse.

Banekomiteenserfor segenflerbruk av anleggetsomdenbesteløsningenbådesamfunnsmessig
ogøkonomisk,menstiller segpositivetil enrenskytebanei mangelavakseptfor deres
foretrukneløsning.

Rådmanneskommentar
Rådmannentar til etterretningat detnok ikke vil bli økonomisklønnsomtmedetserveringsstedi
form av ”markastue”nåranleggetreduserestil kun skytebane.

Hva gjelderredusertparkeringsplassogdermedredusertmulighetfor utfartsparkeringer
Rådmannenavdenoppfatningat detarealavsatttil skytebaneanleggetvil væretilstrekkeligtil å
kunneopparbeideparkeringsplassersomogsåkanbenyttestil utfartsparkering.

4. KONKLUSJON
SomMiljøverndepartementetpåpekermedførerenjusteringav markagrensavedLahaugmoenen
mindreheldig grensedragning.Viderevil enopprettelseav ny skytebanemedførenoestøyfor en
begrensetdel av Marka.
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Pådenannensidevil enflytting av dagensskytebanemedføreat støyspredningenfra dagens
bane,somerbetydeligstørreenndenvil værefra en fremtidig banevedLahaugmoen,opphører.
Derestriksjonersompåhvilerdelerav Skjettenkollenunderskyting vil ogsåopphøresamtidig
somdeomkringliggendeboligområdenefår etbedrebomiljø.Et nytt skytebaneanleggsom
skissertvil ogsåkunnetilføre Gjelleråsmarkautfartsparkeringi tilknytning til anlegget.

Rådmannenerav denoppfatningat enfl ytting av skytebanenfra Skjettentil utenfor
Lahaugmoenharbetydelig flerepositiveennnegativesider,særligsetthentil skytestøyi Marka,
og anbefaler etterdetteat søknadenopprettholdesmedenreduseringavarealetsomforeslått.

Skedsmokommuneden
for rådmannen

Tor IngeGuttelvik
Kommunaldirektør
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