
Anke på avgjørelse  
 

Til Oppegård kommune v/rådmannen 

  

Ad avslag på anmodning om tillatelse til å gjennomføre høstfeltstevne  

  

Etter søknad om å få avholde feltststevne 24-25 september mottok vi avslag pr epost fra juridisk 
rådgiver Tore Birkeland. Jeg siterer utdrag av hans svar (mail korrespondanse er vedlagt):   

“Kommunen finner ikke å kunne gi tillatelse til gjennomføring av høstfeltstevne 2016 som 
omsøkt. 

 Avslaget på skytterlagets forespørsel begrunnes med henvisning til kommunens brev av 
18.03.2016, om at skyting på et feltstevne som omsøkt ikke foregår innenfor de forutsetninger 
for bruken av pistolbanen som opprinnelig ble lagt til grunn.  

Brev fra Oppegård Kommune med forslag til avtale for drift av pistolbanen på Kurud inneholder 
følgende:  

“Herved innskjerpes at tillatt skyteaktivitet på pistolbanen skal være innenfor de nevnte 
forutsetninger lagt til grunn av SFT.” 

I brev av 28.08.16 (kopi vedlagt), påpekte advokat Sven Knagenhjelm – som har lang erfaring med 
saker vedrørende skytebanestøy – at kommunens brev av 18.03.16 inneholdt en rekke uriktige 
konklusjoner og at SFT ikke har satt noen betingelser for bruken av banen.  Dette gjelder også 
feltststevner.  

Det faktum at man på etableringstidspunktet ikke så for seg at man skulle avholde feltstevner utenfor 
faste standplasser, er ikke ensbetydende med at slike stevner ikke lovlig kan avholdes.    

 
Det er den faste ukentlige skytingen som skal foregå fra støydempede standplasser, mens sporadisk 
virksomhet i form av feltstevner kan foregå utenfor.   Slik feltmessig virksomhet er vanlig på en lang 
rekke skytebaner i hele landet og gjeldende støyretningslinjer er ikke til hinder for dette.  

Kommunen har da også siden 2012 samtykket i at det ble opparbeidet en egen feltløype og har vært 
innforstått med at det har vært avholdt årlige feltstevner, der man benytter ikke-støydempede 
standplasser.   Kommunen har åpenbart vært av den oppfatning at vår bruksrettsavtale ikke er til 
hinder for dette.   

Det er ikke riktig at SFT har forutsatt at all skyting skal foregå fra støydempede standplasser. 
Feltmessig skyting var ikke tema da SFT vurderte spørsmålet om konsesjon.  Som advokat 
Knagenhjelm påpeker i sitt brev av 28.08. så fant SFT at det ikke var nødvendig med konsesjon til 
banen. Det eksisterer følgelig ingen formelle betingelser fra SFT for hvordan banen skal brukes.  SFT 
har heller ikke satt noe tak for antall skudd på banen, slik Birkeland feilaktig legger til grunn.  

Vi aksepterer selvsagt at Fylkesmannen  - på grunnlag av innkomne støyklager – ønsker å foreta en 
vurdering av støyforholdene ved banen, og om det i tilfelle vil være aktuelt å ta banen opp til 
konsesjonsbehandling.  Om banen blir å anse som konsesjonspliktig, vil dette likevel ikke medføre 
noe annet enn at skytetidene – inklusive omfanget av antall stevner – blir fastsatt av fylkesmannen 
slik at dette erstatter den frivillige reguleringen skytterlaget har akseptert de senere år.  



Vi finner det derimot vanskelig å akseptere at Birkeland – før fylkesmannen har vurdert saken – 
og  på uriktig grunnlag  sier nei avholdelse av det samme høstfeltstevene som har vært avholdt årlig 
de siste fire år.  

Selv om feltbanen delvis går utenfor det område som i reguleringsplanen er merket som farlig 
område, så er det et faktum at alle standplasser er sikkerhetsmessig inspisert og godkjent av Follo 
politikammer.  

I egenskap av grunneier har kommunen siden 2012 akseptert at vi har etablert ikke-overbygde 
standplasser utenfor det regulerte området og at vi her avholder sporadiske feltstevner.  Denne 
aksepten fra kommunen har vi forholdt oss til og basert deler av vår virksomhet på. Derfor stiller vil 
spørsmål ved om det i det hele tatt er anledning til å nekte oss å avholde dette stevnet. En slik 
nektelse vil innebære en underminering av store deler av det omfattende frivillige arbeidet som er lagt 
ned de siste årene i dette idrettslaget. Vi tillater oss derfor å tro at rådmannen har et annet syn på 
saken.  

Vi ber et snarlig svar da vi er avhengige av en rask tilbakemelding på om vi kan gjennomføre 
den planlagte "Høstfelten" som er Norges Skytterforbund (NSF) approbert mesterskap i 
feltskyting for Akershus skytterkrets  i feltløypa på Kurud helgen 24. og 25. september. 

    

  

Med vennlig hilsen 

Øivind Johnsen 
leder Oppegård Skytterlag 

 


