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1

Formålet med planen
Reguleringsplanen skal legge til rette for Forsvarets bruk av planområdet til øvingsformål i et langsiktig perspektiv. Planen skal også legge til rette for å ivareta miljøhensyn og sikkerhet.

2

Fellesbestemmelser – automatisk fredete kulturminner
Dersom det blir gjort funn av kulturminner som ikke er registrert, skal virksomheten straks stanses i den grad virksomheten berører kulturminnene eller deres sikrings-sone på 5 m, jfr. kulturminneloven §§ 3 og 8. Melding skal straks sendes kulturvernmyndighetene i Møre og Romsdal fylkeskommune.

3

SV Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Areal regulert til veg er felles atkomst til golfbanen og Forsvarets områder.

4

Områder for Forsvaret

4.1

Fellesbestemmelser om miljøhensyn, bygg og anlegg mm

4.1.1

Miljømessig oppgradering av skytebaner
Følgende tiltak, med sikte på forbedring av baner for å redusere metallutlekking eller oppgradere sikkerheten, tillates uten søknad etter pbl. kap. 20.
•

Oppgradering av kulefang på skytebaner for å redusere metallutlekking til bekker, f.eks. bruk av jordforbedring for å holde metallene i kulefang, rensekum,
rensedam og lignende

•

Erstatte sandkulefang med avrenningsfritt kulefang

•

Erstatte deler av forurenset skytebane med renere masser (masseutskifting)

•

Tilføre rene jordmasser på deler av forurenset skytebane
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•

Skifte ut eller rense kulefangmasse

•

Andre fysisk/kjemiske tiltak for å redusere metallutlekking fra skytebaner

•

Gjenbruk av forurensede masser i konstruksjoner internt på skytebanene som
alternativ til nye rene masser.

Tiltak skal avklares med forurensningsmyndighetene.
4.1.2

Dokumentasjonskrav
Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres:

4.1.3

•

om automatisk fredete kulturminner påvirkes,

•

konsekvenser for naturmangfold på land og i vassdrag,

•

opplegg for å hindre spredning av ev. fremmede, svartelistede arter,

•

landskapstilpasning med oversikt over skjæring/fylling og massedisponering,
planlagt opparbeidelse, eksisterende vegetasjon og planlagt beplantning,

•

løsninger for vannforsyning og avløp, for bygg der dette er aktuelt,

•

om det er forurenset grunn i tiltaksområdet,

•

om støyforholdene forverres,

•

om det er fare for forurensning av vann og grunn, og eventuelle tiltak mot dette,

•

risiko for stein- og snøskred og eventuelle tiltak not dette,

•

eventuelle avvik fra planens intensjoner, jfr. planbeskrivelsen, og mulige avbøtende tiltak og tekniske løsninger

Bygg, anlegg, plasser, master og andre konstruksjoner
Innenfor planområdet tillates det oppført de bygninger og anlegg som er nødvendige for Forsvarets drift av feltet, innenfor de rammene som følger av bestemmelsene nedenfor. Bygninger og tilhørende anlegg skal ha utforming og plassering som
sikrer god landskapstilpasning.
Master som er nødvendige for Forsvarets samband i feltet og med omgivelsene,
skal så langt mulig plasseres i tilknytning til andre anlegg.

4.1.4

Kjøretraseer og veger
I områder for Forsvaret tillates opparbeidet kjøretraseer, løyper og veger. Disse skal
så langt mulig etableres på tørrbakke. De kan tilrettelegges med mindre terrenginngrep, som forsterkning av våte partier, planering i steinrik mark, og møteplasser.
Oppføring av bommer tillates.

4.1.5

Løpende vedlikehold av veger og anlegg
Følgende drifts- og vedlikeholdstiltak tillates uten søknad, forutsatt at tiltaket ikke
medfører nevneverdig forurensning eller økt spredning av forurensning:
•

Vedlikehold/utbedring av eksisterende veger og kjøreløyper, herunder grøfting,
utskifting av stikkrenner, kulverter og lignende

•

Vedlikehold/utbedring av eksisterende skytebaner, herunder oppstramming av
kulefang, voller, grøfter, standplasser
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•

Reparasjon av terrengskader/kjøreskader

•

Drift, vedlikehold og utbedring av eksisterende infrastruktur (rør, ledninger,
kabler, kummer, etc.)

Snøbrøyting på skytebaner
4.1.6

Kabler og kraftlinjer
Framføring av kabler for øvingsfeltet skal fortrinnsvis skje langs veg/kjøretrasé.

4.1.7

Skilting, inngjerding og siktlinjer
Av hensyn til sikkerhet er nødvendig skilting, inngjerding av permanent eller midlertidig farlige områder, samt rydding av siktlinjer tillatt. Skilt, merking mm skal ha
en enhetlig utforming. Det tillates hogd/ryddet gater i feltets yttergrenser.

4.1.8

Brann- og ulykkesberedskap
Det tillates etablert branndammer, branngater og annen infrastruktur for beredskap.
Etableringen skal om mulig samlokaliseres med andre anlegg.

4.1.9

Støy
I følgende perioder skal det ikke være skyteaktivitet i feltet:
•

Påske, f.o.m. skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag

•

17. mai

•

Kristi himmelfartsdag

•

Pinsehelg, f.o.m. pinseaften tom 2. pinsedag

•

Jul, f.o.m. 24. desember t.o.m. 1. januar

•

Søndager kl. 11-13 (kirketid)

Unntak
Unntak fra støybestemmelsene tillates i forbindelse med bruk av skytefeltet ved beslutning om rask opptrening til viktige oppdrag i inn- eller utland.
Varsling
Det skal etableres prosedyre for varsling av den mest støyende aktiviteten.
4.2

MF Leirområder
Innenfor leirområde MF1 tillates bebyggelse med inntil tre etasjer, innenfor rammene av samlet BYA 9 %. Ved tiltak innenfor området skal det tas hensyn til verneverdig bebyggelse mht. utforming og plassering, jfr. pkt. 6.4.
Innenfor leirområde MF2 tillates garasjeanlegg og liknende bebyggelse.

4.3

MS1 Skytebaneområde
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Innenfor området tillates veger, skytebaner og øvrige anlegg, innenfor rammene gitt
i pkt 4.1.
Lagerbygg på inntil 200 m2 tillates oppført i tilknytning til baner og anlegg.
Innenfor området tillates alle typer militær trening og utdanning.
4.4

MS2, 3 og 4 Øvings- og sikringsområder
Innenfor områdene tillates aktivitet knyttet til militær trening og utdanning, herunder bruk av løsammunisjon. Det skal ikke anlegges nye skytebaner. Det tillates ikke
nye bygninger i områdene MS 3 og 4.

5

MAA Kombinert formål Forsvaret / Idrett
I området tillates feltmessig militær øving og vedlikehold og videre utvikling av
golfbane.

6

Hensynssoner

6.1

H310 Ras- og skredfare
H310_1: Skredfaren innenfor denne hensynsonen har større årlig sannsynlighet enn
1/100. Innenfor hensynssonen er det forbud mot tiltak i sikkerhetsklasse S1, S2 og
S3 (jfr. TEK17 § 7-3) før det er gjennomført sikringstiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet. Tilstrekkelig sikkerhet må dokumenteres av fagkyndig.
H310_2: Skredfaren innenfor denne hensynsonen har større årlig sannsynlighet enn
1/1000. Innenfor hensynssonen er det forbud mot tiltak i sikkerhetsklasse S2 og S3
(jfr. TEK17 § 7-3) før det er gjennomført sikringstiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet. Tilstrekkelig sikkerhet må dokumenteres av fagkyndig.
H310_3: Skredfaren innenfor denne hensynsonen har større årlig sannsynlighet enn
1/5000. Innenfor hensynssonen er det forbud mot tiltak i sikkerhetsklasse S3 (jfr.
TEK17 § 7-3) før det er gjennomført sikringstiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet.
Tilstrekkelig sikkerhet må dokumenteres av fagkyndig.
I område H310_4 stilles krav om fagkyndig vurdering som grunnlag for alle tiltak.

6.2

H320 Flomfare
I område H320 tillates ikke ny bebyggelse eller nye anlegg, ref TEK17 § 7-2.

6.3

H560 Naturmangfold
Militær trening og utdanning til fots er tillatt. Bruk av lette kjøretøyer skal foregå på
etablerte traseer eller på frossen og snødekt mark.
Terrenginngrep, med unntak av mindre tiltak for å forebygge eller redusere forurensning, flomskade eller erosjonsfare, er ikke tillatt. Etablering av målområder eller målarrangementer er ikke tillatt.
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Skogskjøtsel skal foregå etter samråd med miljøfaglige ressurspersoner og slik at
hensynssonenes formål ikke forringes.
Det tillates rydding av siktsoner ved baneanlegg som krever dette av hensyn til
funksjonalitet og sikkerhet.
Merking/skilting for å sikre formålet med hensynssonen tillates.
Vedlikehold av eksisterende bygg, anlegg og infrastruktur tillates.
6.4

H570 Kulturminneområde
For enkeltbygninger i leirområdet gjelder vernebestemmelser som gitt i Landsverneplan for Forsvaret. Eventuelle tiltak skal skje i henhold til Landsverneplan for Forsvaret eller andre retningslinjer utarbeidet i samråd med ansvarlige fagorganer.

6.5

H730 Kulturminnevern
Automatisk fredete kulturminner er angitt med sikringssone på 5 m fra kulturminnets ytterkant. Terrenginngrep eller militær øvingsvirksomhet er ikke tillatt i hensynssonen. Merking av hensynssonen skal skje utenfor fredet areal.
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