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Høring av forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 28.10.2021 64/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.10.2021 sak 64/21 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets vedtak  

1. Farsund formannskap viser til at 2 planlagte akvakulturområder (merket A4 i 
kommuneplanens arealdel) ligger i randsonen til skytefeltet Lista I.   

2. Formannskapet anmoder om at grensa for skytefeltet Lista I flyttes sørover til 
virkeområdegrensa for plan- og bygningsloven slik at skytefeltet ikke berører de 2 planlagte 
akvakulturområdene 
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Høring av forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø 

 
Rådmannens innstilling: 

1. Farsund formannskap viser til at 2 planlagte akvakulturområder (merket A4 i 
kommuneplanens arealdel) ligger i randsonen til skytefeltet Lista I.   

2. Formannskapet anmoder om at grensa for skytefeltet Lista I flyttes sørover til 
virkeområdegrensa for plan- og bygningsloven slik at skytefeltet ikke berører de 2 planlagte 
akvakulturområdene 

 
Vedlegg 

1. Høringsbrev datert 13.09.21 
2. Kart over skyte- og øvingsområder 
3. Kartutsnitt som viser skytefeltet Lista I sammen med kommuneplanens arealdel 
4. Forsvarsbyggs brev av 28.03.17         
 

Saken kort fortalt 
Kommunen har mottatt Forskrift om forbudsområder for Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø til 
uttalelse. Forskriften er i konflikt med 2 planlagte akvakulturområder i kommuneplanens arealdel. 
Rådmannen anbefaler at kommunen i sitt høringssvar anmoder om at grensa for skytefeltet Lista I 
flyttes sørover slik at det ikke berører de 2 planlagte akvakulturområdene.  
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Bakgrunn 
Forsvaret foreslår en ny forskrift om forbudsområder for Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø. Per i 
dag foreligger det ingen rettslige reguleringer tilknyttet etablering og beskyttelse av disse feltene. 
Med forslaget vil Forsvaret sikre disse feltene med hjemmel i sikkerhetsloven. Høringsdokumentene 
kan lastes ned fra: https://www.regjeringen.no/no/id2870988  
 
Forskriften berører Farsund kommune med skyte- og øvingsfeltet Lista I. Utdrag av Forsvarets 
konfliktvurderingstabell er vist nedenfor 
 

 
 
Fargene i tabellen har følgende betydning: 
 

 
 
Som det fremgår av tabellene ovenfor kan Forsvarets skyte- og øvingsaktivitet utgjøre en konflikt 
med temaene luftrom (flyaktivitet), fiskeri, undersjøiske kabler og dumpingsområde for ammunisjon, 
men temaene kan håndteres med avbøtende tiltak. 
Akvakultur vil i utgangspunktet ikke være forenelig med Forsvarets aktivitet, men det vil være mulig å 
tillate dette i enkelte tilfeller. 
Olje- og gassutvinning er ikke forenelig med Forsvarets aktivitet. 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/id2870988
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Vurdering 
I vedlagte kartutsnitt (vedlegg 3) er områdeavgrensningen av skyte- og øvingsfeltet sammenstilt med 
kommuneplanens arealdel.  Sammenstillingen viser en mulig konflikt med luftrommet knyttet til 
flyaktivitet på Lista flyplass og konflikt med 2 planlagte akvakulturområder i sjø. 
 
Det er knyttet noe usikkerhet til hvilke faktiske konsekvenser forskriften vil få for Farsund kommune. 
Skyteaktivitet vil kunne utgjøre en fare for sivil lufttrafikk, men dette er regulert gjennom 
eksisterende regelverk og rutiner.  
 

For planlagte akvakulturanlegg er usikkerheten større. I forbindelse med siste rullering av 
kommuneplanens arealdel, anmodet Forsvarsbygg kommunen om at skyte- og øvingsfeltene ble vist 
som hensynsone med bestemmelser som forbyr etablering av anlegg i sjø, herunder 
akvakulturanlegg som kan forhindre Forsvarets bruk av skyte- og øvingsfeltet. Pga. de store 
begrensningene dette ville medført for planlagte akvakulturanlegg, valgte kommunen på det 
tidspunktet å ikke ta skyte- og øvingsfeltet inn i planen som hensynsone. I sitt høringssvar (vedlegg 4) 
skriver Forsvarsbygg i 2017 bl.a.: 
 

 

 
 

Ved henvendelse til Forsvarsbygg får kommunen opplyst at det ikke er endelig avklart om skytefeltet 
vil legge begrensninger på akvakulturområdene. Det anbefales derfor at kommunen i sitt høringssvar 
anmoder om at grensen for skytefeltet Lista I flyttes sørover til virkeområdegrensa for plan- og 
bygningsloven slik at skytefeltet ikke berører de 2 planlagte akvakulturområdene. 
 
Økonomiske konsekvenser  
Ingen 
Konsekvenser for barn og unge 
Ingen 
Konsekvenser for klima og miljø 
Ingen 
Konsekvenser for folkehelse 
Ingen 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at kommunen i sitt høringssvar anmoder om at grensa for skytefeltet Lista I 
flyttes sørover til virkeområdegrensa for plan- og bygningsloven slik at skytefeltet ikke berører de 2 
planlagte akvakulturområdene. 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 1.november.2021 


