
Forsvarets 
arealbruksinteresser 
i sjøområdene
Øvingsfelt og forbudsområder
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BJØRN BERGESEN

OSLO 5 DESEMBER 2019

Foto: Jakob Østheim /Forsvaret



Roller og ansvar
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 Forsvarsbygg
Bygger

Avhender

 Eiendomsforvalter

Ivaretar arealbruksinteressene til 
Forsvaret

Kontakt mot planmyndighetene

Innsigelsesmyndighet

 Forsvaret
Utøver militær virksomhet

 Varsler øvelser og oppfyller 
sikkerhetskrav

Definerer brukerbehov

Forbudsområder

Myndighet ift opptak av 
informasjon om bunndata



Forsvarets organisasjon
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Forsvarssjefen

Sjef militærmisjonen i 
Brussel Sjef Forsvarsstaben

Driftsenheter ForsvarsstabenFLOHVLUFTSJØHÆRFOH



Forsvarsbyggs organisasjon
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Administrerende direktør

Ass direktør

RessurssenteretProsjekt og avhending Anskaffelser Eiendomsforvaltning



Arealplan-
organisasjon

- sentralt (9 åv)
- KPA
- faglig styring
- innsigelser

- regionalt (6 åv)
- RP 
- nabovarsel
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Oppdraget
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 For alt vi har. Og alt vi er.
 Skape forsvarsevne
 Ivareta Forsvarets 

arealbruksinteresser

Foto: Torbjørn Kjosvold /Forsvaret



Forsvarets behov
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 Skytefelt
 Forbudsområder

Foto: Bjørn Bergesen /Forsvarsbygg



Skytefelt
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 Landsdekkende struktur

 Publisert i NOU – 2004:27

 Gjennomgås i nytt 
landsdekkende prosjekt

 Publiseres i GeoNorge



Skytefelt
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 Funksjonstesting av våpen

 Skyteøvelser

 Sprengning

Foto: Martin Giskegjerde /Forsvaret
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1000: Avgang Haakonsvern 
(Målfartøyet gikk kl 0800)

1000-1030: Systemsjekker, alle 
systemer rutinekjøres

1030: GUNS FREE REQUEST
Fartøyet kontakter Flesland og varsler 
om skyting. Skal skje min 30 min før 
ildåpning

1045: Fartøyet ankommer skytefeltet og 
klarerer sikkerhetsområdet (inkl varsling 
på VHF)

1100: GUNS FREE mottas fra Flesland

1101: Ild åpnes

1110: Skyting avsluttes



Skytefelt
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Forbudsområder
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 Definert med koordinater i 
forskrift etter sikkerhetsloven

 Innebærer ferdelsforbud

 Forsvaret er myndighet



Forbudsområder
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 Skjerme for innsyn og 
overvåking

 Kan innebære innsigelses-
behov

 Vedtak etter PBL endrer ikke 
rettstilstanden etter 
Sikkerhetsloven

Foto: Jarle Foss /Forsvaret



Formalisering

14

 Skytefelt
 Samlet struktur vurdert gjennom 

regjeringsoppnevnt utvalg, og sist 
publisert samlet i NOU 2004:27 

 Luftfartstilsynet godkjenner 
luftrommet

 Innmeldt i publikasjoner for 
lufttrafikk (AIP), og aktivitet 
varsles for sjøfarende.

 Søkes reflektert i KPA som 
hensynssone eller eget formål  
Forsvaret

 Forbudsområder
 Vedtas med forskrift med hjemmel i 

sikkerhetsloven

 Søkes reflektert i KPA som 
hensynssone eller eget formål 
Forsvaret



Deltakere dep. og dir.             Rammebetingelsesprosjekt SØF sjø

Oppstart: 
Avsluttes:

Styringsgruppe:

Arbeidsgruppe intern,
Forsvarssektor:

Arbeidsgruppe ekstern:  

- Høst 2018
- Sommer 2020

- Forsvarsdepartementet/Forsvarsstaben/Forsvarsbygg 
FB er tillagt prosjektlederansvaret.

- FB sin prosjektledergruppe sine møter for å innhente konkret 
kunnskap i løpet av hele prosjektet (FOH, LST/LOI, SST, FS, FFI)

1. NFD, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning.
2. KMD.
3. OED, Oljedirektoratet, NVE. 
4. SD, Kystverket og Luftfartstilsynet.
5. KLD, Miljødirektoratet.
6. Sametinget.
7. Sjømat Norge. 

Rammebetingelsesprosjekt SØF sjø



Sambruk sivile interesser og SØF i sjø
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https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/a
realplanlegging/

https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/
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