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Søknad om utvidelse av skytetid

Rådmannens innstilling:
Gjerstad kommune godkjenner søknaden om utvidet skytetid fra 3 til 4 dager på skytebanen på 
Solem. Endringen tas inn som en mindre vesentlig reguleringsendring i reguleringsplanen for 
skytebanen.



Saksdokumenter:
Støysonekart

Saksopplysninger:
Det er søkt om utvidelse av skytetid på skytebanen fra 3-4 dager i uken. Dette innebærer en 
reguleringsendring siden man da må utvide støysonen i tråd med gjeldende regler. Når 
aktiviteten økes fra 3 til 4 dager i uken, så medfører det at man i henhold til støyforskriften må 
utvide støysonen med 5 dBa. Det innebærer at der en tidligere tillot 60 dBa, godtas nå bare 55 
dBa for at man skal være utenfor støysonen.

Det er gjort en teoretisk beregning av en slik støysone, og 4 hytter kommer i den forbindelse inn 
i støysonen. Hytteeierne er blitt kontaktet og vi har bedt om en tilbakemelding i forhold til at 
hyttene vil bli liggende innenfor støysonen. Det har kommet 1 tilbakemelding som sier at de er 
positive til mer aktivitet på skytebanen. De andre hytteeierne har ikke svart på henvendelsen.

En teoretisk beregning av støy gjøres på en slik måte at man ikke tar hensyn til vegetasjon og 
ujevnheter i terrenget. Dette innebærer at faktisk støy i all hovedsak vil være noe mindre enn det 
de teoretiske beregningene viser.

Det er også sendt ut nabovarsel til andre parter som ligger utenfor støysonen. Det er kommet 3 
tilbakemeldinger som er negative. Det er en fastboende ved Valle og to hytteeiere ved Skorva 
som har kommet med ønsker om at søknaden ikke blir imøtekommet. 

Det er gjennomført konkrete støymålinger som viser at all bebyggelse med fastboende ligger 
godt utenfor de støynivåer som kan tillates i henhold til støyforskriften. Dette bekrefter de 
beregningene som er utført på vegne av skytebanekomiteen. Fastboende vil fortsatt ligge 
betydelig lenger vekk fra støysonen enn det lovverket krever.

I forhold til hyttefeltet på Skorva vil støysonen nærme seg den eksisterende hyttebebyggelsen, 
og det planlagte hyttefeltet, men støysonen ligger fortsatt utenfor bebyggelsen og planlagte 
tomter.

Rådmannens vurdering/merknader:
Ved en mindre vesentlig reguleringsendring skal det ikke være motstand fra berørte parter. I 
dette tilfellet anser vi ikke de partene som ligger utenfor støysonen som berørte parter. Med 
bakgrunn i at det bare er to hytteeiere og en fastboende som har reagert negativt, så anser vi 
motstanden som så liten at vi mener det er forsvarlig å gjennomføre tiltaket som en mindre 
vesentlig endring

Skytebanen er blitt en viktig aktivitetsarena med et godt tilbud for kommunens innbyggere, og 
andre i nærområdet som har anledning til å benytte et slikt anlegg. Muligheter til å benytte 
anlegget inntil 4 dager i stedet for 3 vil gi rom for en enda bedre utnyttelse av et betydelig 
anlegg med store investeringer. Vi tror det er mulig å informere om aktivitetene på en enkel 
måte til de som ønsker å bruke nærområdet i perioder med lite støy, og vi tror derfor ikke 
belastningen vil øke betydelig for brukere av hyttene i området.

Når det gjelder fastboende så er det bare en familie på Valle som har gitt utrykk for at de ikke 
ønsker en økt aktivitet. Det var i forbindelse med deres ønske at kommunen fikk utarbeidet en 



konkret måling av støy fra skytebanen, men denne viste at Valle ligger forholdsvis langt unna de 
støygrensene som skulle tilsi en lavere aktivitet.

Med dette som bakgrunn mener vi det er riktig å gi tillatelse til utvidelse av skytetiden fra 3 til 4 
dager i uken

Vedlegg
1 Nye støysoner
2 Eksisterende støysoner


