
Forespørsel om tillatelse til å arrangere "Høstfelten" 2016 

Fredag 26. August 

Øivind Johnsen 

Leder Oppegård Skytterlag 

Det vises til dine 2 e-poster 24.08.16 med forespørsel om tillatelse til å arrangere 
høstfeltstevne søndag 25. september 2016. 

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. I 
reguleringsbestemmelsene for pistolbanen er det fastsatt i § 2 at et område innenfor 
reguleringsplanen er avsatt til formål «Fareområde (skytebane)». I bestemmelsenes § 3 
«Fareområde – skytebane (pistolbane)» er det i pkt c fastsatt at «Pistol/viltskytebaner i 
standplassen skal innbygges iflg. SFT’s norm type Z».  

Videre la Statens Forurensningstilsyn (SFT) i brev av 17.04.1990 til grunn at all skyting skal 
foregå fra innebygde og støyisolerte standplasser. Mens skyting under feltstevne som omsøkt 
vil foregå ute i terrenget, og utenfor det området som i reguleringsplanen er regulert til 
fareområde. 

SFT uttalte i sitt brev av 17.04.1990 at «dersom støyulempene senere skulle vise seg å bli 
større enn antatt, kan SFT vurdere konsesjonsplikten på nytt». På bakgrunn av mottatte klager 
fra beboere i Oppegård på støyulemper fra skytebanene i Kurud skog, har kommunen 
anmodet fylkesmannen om å vurdere skyteaktiviteten. Fylkesmannen gjennomførte i denne 
sammenheng tilsyn på banene 23. august, og vil komme med sin vurdering ventelig innen et 
par uker.   

Det ble opplyst av Skytterlaget under fylkesmannens tilsyn at det i løpet av en stevnedag 
under feltstevne (søndag) skytes ca 50.000 skudd. Det er videre i den senere tid fremkommet 
at årlig skyteaktivitet på pistolbanen ligger på rundt 450.000 skudd. Etter disse opplysninger 
legges til grunn at skyteaktiviteten har økt betydelig i omfang i forhold til de forutsetninger 
som ble lagt til grunn ved banens etablering. 

På bakgrunn av foreliggende innkomne klager, og at kommunen for tiden avventer 
fylkesmannens vurdering om skyteaktiviteten er innenfor lovlige rammer, finner ikke 
kommunen å kunne gi tillatelse til gjennomføring av høstfeltstevne 2016 som omsøkt. 

Med vennlig hilsen 

Tore Birkeland 

juridisk rådgiver 

eiendom 
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Hei igjen 

Flott om vi får svar ganske snart da vi er i full gang med forberedelser og mobilisering av 
mannskap. Vår- og Høstfelt er opparbeidet som en populært og viktig stevne for feltskytterne i 
Akershus skytterkrets og Østlandsområdet.  

Stevne er approbert av Norges Skytterforbund og har status som kretsmesterskap for Akershus 
skytterkrets og tiltrekker seg mer enn 150 skyttere fra hele østlandsregionen. Stevnet bidrar med 
et ikke ubetydelig positivt omdømme for skytterlaget og Oppegård kommunen, og er den 
viktigste inntektskilde for skytterlaget utover medlemskontingenten. 

Hvorfor skal dette stevnet arrangeres på en søndag? Ser ikke hvorfor det er er et relevant 
spørmål, men skal likevel forsøke å gi dere et fornuftig svar. 

Hovedstevnet legges til en søndag av blant annet arrangementstekniske hensyn. Vi har mer enn 
40 funksjonærer som også ønsker å delta og det er en nok en viktig forutsetning for at de stiller 
opp. De må skyte sine runder i feltløypa på lørdag i løpet av vår ordinære skytetid mellom 1200 
og 1600.  

Søndag er en dag som de fleste skyttere har fri til å bedrive sin hobby på dagtid og er den dagen 
flest disponere til dette - på lik linje med andre større idrettsarrangementer i kommunen (jfr 
fotballkamper på Sofiemyr stadion...). 

Vennlig hilsen 
Øivind Johnsen 
Leder Oppegård SL 
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Til Oppegård kommune  

  

Oppegård Skytterlag vil med dette be om tillatelse til å arrangere vår tradisjonelle "Høstfelt" 
søndag den 25 september på Kurud. 

 Stevnet er approbert av Norges skytterforbund og er kretsmesterskap for Akershus skytterkrets. 

 Dette vil være et av de 4 - 6 stevner utenom ordinær skytetid vi tidligere er blitt enig om at vi kan 
arrangere. 

 Stevnet vil ha skyting for funksjonærer i feltløypa på lørdag 24. september innenfor ordinær 
skytetid 12 - 16 og skyting på stevnedagen den 25. september fra kl 1000 - 1800. 

 OSL vil varsle politiet og alle berørte naboer i god tid før stevnet. 

  

med vennlig hilsen 

  

Øivind Johnsen 
Leder Oppegård SL 

 


