
Til Formannskapet i Oppegård Kommune  

 

Som styreleder i Oppegård Skytterlag har jeg følgende kommentarer til Sak 112/2016 som 

ble behandlet i formannskapet 21. desember 2016;  

 

- Fullmakt til ordfører - klage på Fylkesmannens pålegg angående skytestøy på Kurud, 

som resulterte i vedlagte klagebrev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (se vedlegg).  

 

Vi ser av sakspapirene at det er vesentlig informasjon som ikke ble lagt frem for 

medlemmene i Formannskapet. Dette er informasjon som vi mener ville påvirket vedtaket 

Formannskapet og antagelig grunnlaget for ordfører Sjøvolds argumentasjonen i 

klagebrevet.  

 

Det fremsettes i klagebrevet til Fylkesmannen etter vårt syn feilaktig påstander om at vår 

aktivitet ikke er i hht leieavtalen vi har med Oppegård Kommune, og mulige avtalebrudd fra 

vår side.  

 

I klagebrevet til Fylkesmannen undertegnet ordfører Sjøvold sies det, sitat:  

 

"I henhold til premissene for formannskapets vedtak begrunnes klagen med følgende:  

- Fylkesmannens tilsynsrapport berører ikke direkte den opprinnelige tillatelsen fra SFT der 

det blant annet framgår at all skyting skal foregå fra støyisolert standplass."  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier imidlertid i sin tilsynsrapport (sitat): "Ved etablering av 

nye skytebaner vil føringer angitt i retningslinjen T-1442 bli lagt til grunn. Det vil derfor være 

naturlig å bruke føringene i retningslinjen som grunnlag for å vurdere støyen fra 

skyteanlegget til Oppegård Skytterlag."  

 

SFT ga en vurdering i 1990 hvor det ble stadfestet at i hht til antatt aktivitet den gangen var 

konsesjon for drift av skytebanen på Kurud ikke nødvendig. Denne vurderingen er ikke nevnt 

som noen dokumenterbar forutsetning i leieavtalen mellom Oppegård Kommune og 

Skytterlaget. (se vedlagte kopi av avtalen og reguleringsplan for Kurud).  

 

Kommunen har gjentakende ganger henvist til denne vurderingen fra SFT i 1990 som en 

bærende forutsetning og styrende for vår virksomhet. Vi har imidlertid ikke funnet 

dokumentasjon som skulle tilsi at dette er tilfelle og har søkt juridisk bistand fra advokat 

Svend Knagenhjelm til å vurdere avtalejussen mellom Oppegård Kommune og Skytterlaget 

(se vedlagte vurdering).  

 

Hans konklusjon er klar på at SFTs vurdering fra 1990 ikke er en gjeldende betingelse eller 

forutsetning i avtalen. Vi har tidligere sendt denne dokumentasjon og vurdering til 

kommunen, men kan ikke se at dette er lagt ved sakspapirene for sak 112/2016.  

 

I klagebrevet hevdes det derfor etter vår mening feilaktig at SFTs vurderingsgrunnlag i 1990 

var og er en betingelse i avtalen mellom Oppegård Kommune og Oppegård Skytterlag, og 

den videre argumentasjonen i klagebrevet fra Oppegård Kommune bryter derfor sammen.  

 

I brevet fra Sjøvold hevdes det, sitat:  

 

“SFT forutsatte at skyteaktiviteten skulle ligge på anslått antall skudd pr. år på ca 45.000.”  



 

Men Fylkesmannen legger til grunn vurdering fra støykonsulenten i Rieber Prosjekt A/S og 

fastslår:  

 

“Beregninger av maksimalstøy (LAImax) tar utgangspunkt i enkeltskudd, mens beregninger 

av gjennomsnittsstøy (Lden) tar utgangspunkt i antall skudd avfyrt over ett år. Rieber 

Prosjekt AS tar utgangspunkt i at det i dag avfyres totalt ca. 450 000 skudd ved anlegget, ca. 

200 000 skudd grovkaliber og ca. 150 000 skudd finkaliber (cal. 22 lr). Konsulenten 

konstaterer at føringene for gjennomsnittsstøy (Lden) angitt i T-1442 ikke overskrides. 

Konsulenten angir for øvrig at det kan avfyres nærmere dobbelt så mange skudd ved 

anlegget per år før aktiviteten ved skyteanlegget vil medføre en overskridelse av 

gjennomsnittskravet på 30 dB (Lden) i T-1442.”  

 

Vi finner det derfor merkeverdig at det hevdes i klagebrevet fra Oppegård Kommune at det er 

vurderingen foretatt av SFT i 1990 som skal gjelde som vilkår for skyteaktiviteten på Kurud 

pistolbane, stikk i strid med Fylkesmannens vurdering og advokat Knagenhjelms konklusjon.  

 

Sitat brev fra ordfører Sjøvold:  

 

“Med bakgrunn i overnevnte, ber Oppegård kommune om at skyteaktiviteten umiddelbart blir 

pålagt utøvd innenfor de vilkår som ble gitt av SFT, ....”  

 

Det fremsettes ikke-dokumentert tvil om beregninger og målinger av lydbilde fra skytebanen 

som er gjennomført av Rieber Prosjekt A/S (se notat). Rieber Prosjekt A/S er godkjent og 

akseptert leverandør av støyvurderinger hos fylkesmannen. De er pt den mest kompetente 

og anerkjente aktør på denne type beregninger og har meget god kompetanse på 

støymålinger fra skytebaner.  

 

Dessuten foreligger det nå et vedtatt forslag til justeringer av støynivå fra skytebaner fra 

Miljødirektoratet som ytterligere gir oss margin på hva som skal være akseptert støybilde fra 

skytebanen på Kurud (se kopi av brev fra Miljødirektoratet).  

 

Som en konsekvens av det vedtatte forslaget fra Miljødirektoratet kommenterer Rieber 

Prosjekt AS følgende:  

 

"For øvrig har nå departementet vedtatt nye støygrenser for skytestøy, og Miljødirektoratet 

skal revidere T-1442. De har lovet denne ferdig i januar, men de nye støygrensene er 

allerede gjeldende. Vedlegger forslaget til nye grenser som nå er vedtatt. Bakgrunnen for 

endringen er at grensene for skytestøy har vært urimelig strenge i forhold til andre støykilder, 

og nå har man gått et lite skritt i retning av å harmonisere grensene.  

Endringen i støygrenser slår litt ulikt ut for ulike baner, men for Oppegård skytterlag sin bane 

innebærer endringen i støygrensene at det aksepteres rundt regnet 8dB mer støy fra 

skytebanen nå enn tidligere."  

 

I klagebrevet fra Oppegård Kommune antydes påstander om at Skytterlaget bedriver ordinær 

skyting utenfor standplass. Sitat:  

 

"Det fremgår av hjemmesidene til OSL at det foregår feltskyting utover de tiltenkte stevner. 

Oppegård kommune anser at feltskyting bidrar til å øke støyulempen for omkringliggende 

bebyggelse, og vil for fremtiden ikke tillate skyting utenfor støyisolert standplass."  



 

Det er kun ved disse to årlige anledningene Vår- og Høstfelt at det skytes i terrenget utenfor 

standplass. Vi har gjentagende ganger poengtert at vi ikke skyter utenfor standplass selv om 

vi kaller det "feltskyting" i vår terminliste, utover de to nevnte arrangementer.  

 

De to nevnte idrettsstevner er fylkesmesterskap i feltskyting for Akershus Skytterkrets og 

approbert av Norges Skytterforbund. De utgjør en inntekt på netto kr 80 000,- og er de to 

viktigste årlige inntektskildene for Oppegård Skytterlag. Feltløypa som benyttes er 

sikkerhetsmessig godkjent av Politiet i Follo. Støybelastningen ved disse to stevnene er i 

størrelsesorden noe over 70 dB, og til orientering lavere enn det daglige støybildet i den 

umiddelbare bebyggelsen rundt Sofiemyr idrettspark.  

 

Fylkesmannen finner et mindre avvik i forhold til Forurensningsloven §7 for enkelte 

nærliggende husstander (i hht gamle retningslinjer gitt i T-1442) som skal utbedres med et 

støydempende tiltak som det er satt en frist til 1/10 - 2017 for gjennomføring og 

dokumentasjon. Oppegård Skytterlag er i dialog med entreprenør for å gjennomføre 

utbedring og vil legge frem en plan for gjennomføring i løpet av vinteren 2017.  

 

Det støyreduserende tiltaket på pistolbanen er foreløpig kostnadsberegnet til 200.000,- og 

fordrer at Skytterlaget får beholder sine inntektskilder, spesielt Vår- og Høstfelt stevnene.    

 

Forøvrig så vil vi i hht til de nye retningslinjene fra Miljødirektoratet ikke overskride 

grenseverdiene for akseptabel støybelastning for nærliggende bebyggelse. Det vil da føre til 

at vår nåværende aktivitet ikke er i strid med Forurensningslovens §7.    

 

De avvik vi er pålagt å utbedre utgjør ifølge Fylkesmannen "ingen umiddelbar trussel mot liv 

og helse" og skal ifølge saksbehandler ikke få noen konsekvenser for vår daglige virksomhet 

frem til vi har foretatt og dokumentert tiltak.  

 

For oss virker dette innspillet fra Oppegård Kommune som en mulig avsporing for en god 

løsning for alle parter, våre naboer og Skytterlaget.  

 

Jeg legger ved relevant dokumentasjon. 

 

Med vennlig hilsen 

Øivind Johnsen 

Styreleder Oppegård SL 

 

 


