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Høringsuttalelse - forskrift om skyte- og 
øvingsfelt i sjø 
 
 
Viser til høring av forslag til ny forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø datert 13. september 202. 
 
I forbindelse med forslagets §§ 6 (Miljøhensyn) og 7 (Skytefeltinstruks) ønsker vi å presisere at 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) i sjø etter vår vurdering uansett må ha tillatelse etter 
forurensningsloven, i likhet med Forsvarets skyte- og øvingsfelt på land. Etter vårt skjønn består 
SØF i sjø av faste, utvalgte områder som må likestilles med SØF på land og som krever konsesjon.  
I forarbeidene til forurensningsloven er skytebaner nevnt som eksempel på fast anlegg. SØF i sjø 
vil derfor ikke omfattes av unntaket i forurensningsloven § 8 annet ledd. I tillegg vil SØF i sjø på 
generell basis vurderes til å kunne forårsake forurensning ut over det som omfattes av § 8 tredje 
ledd, og kvalifiserer derfor heller ikke til dette unntaket. Forsvaret må derfor søke om tillatelse til 
forurensende virksomhet etter forurensningsloven for SØF i sjø. I en slik tillatelse vil 
Miljødirektoratet vurdere behovet for å fastsette konkrete krav for å beskytte naturmiljøet, og 
som må nedfelles i skytefeltinstruksene. Da dette potensielt kan omfatte en rekke SØF 
oppfordrer vi Forsvaret til å ha en dialog med Miljødirektoratet for finne en hensiktsmessig 
reguleringsløsning før det utarbeides søknad om etablering av slike SØF. 
 
Ut over dette har vi ingen merknader til forslaget til forskrift om SØF i sjø. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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