
     

     
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Organisasjonsnr.: postmottak@oppegard.kommune.no 
Postboks 510 Rådhuset 66 81 90 90 944 384 081 www.oppegard.kommune.no 
1411 Kolbotn Kolbotnveien 30    

 

 

 

 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Postboks 8111 Dep. 
 
0032 OSLO 

 
 

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 
Saksbeh.: TS  J75 21.12.2016 
Saksnr.: 15/5416-51    
 

_ 
Klage på Fylkesmannens pålegg angående skytestøy på Kurud 
  
Det vises til Fylkesmannens brev av 05.12.2016 til Oppegård skytterlag (OSL) med 
Oppegård kommune som gjenpartsadressat. Brevet er registrert innkommet til Oppegård 
kommune 06.12.2016. Fylkesmannen ga følgende pålegg: 
 
«Fylkesmannen pålegger Oppegård skytterlag, med hjemmel i § 7 i forurensningsloven, å 

gjennomføre tiltak for å redusere støy fra skyteanlegget slik at maksimal støy ikke overstiger 60 

dB (LAImax) ved nærmeste støyutsatte bebyggelse.  

Oppegård skytterlag må kunne dokumentere virkningen av gjennomførte støydempende tiltak.  

Frist for å oversende dokumentasjon til Fylkesmannen for at tilstrekkelige støydempende tiltak 

er gjennomført settes til 1.10.2017.  

Pålegget kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra underretning om vedtak. Klagen 

bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus.» 
 
Oppegård formannskap har i møte 21.12.2016 enstemmig fattet følgende vedtak: 
 
«Oppegård kommune klager på fylkesmannen vedtak. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne 
utformingen av klagen.» 
 
Vedlagt følger utskrift av formannskapets møteprotokoll. 
 
Ovennevnte brev fra Fylkesmannen er oppfølging i forbindelse med Fylkesmannens 
avholdte tilsyn av skytebanen 23.08.2016, etter anmodning av Oppegård kommune. 
Kommunen er grunneier, og utleier av arealet til Oppegård skytterlag. Oppegård kommune 
er på denne bakgrunn part i saken «eller annen med rettslig klageinteresse», jf. 
forvaltningsloven § 28 første ledd, og har dermed klageadgang på Fylkesmannens vedtak. 
 
Nærværende klage er rettidig. Det bes om forbehold om å få komme tilbake med 
utfyllende begrunnelse. 
 
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. 

- Det bør stilles spørsmål om måten selve støymålingene er foretatt på. 
- Tilsynsrapporten sier ikke noe om konsekvensene ved overskridelse av vilkårene. 
- Fristen for Oppegård skytterlag til å dokumentere støydempende tiltak, er for lang. 

 
Klagen er fremmet på bakgrunn av at Oppegård skytterlag (OSL) for tiden utøver en 
aktivitet som ikke er innenfor de begrensninger for bruk av banen som er forutsatt av 
Statens forurensningstilsyn (SFT). 

 

SFT uttalte i brev av 17.04.1990 bl.a. følgende: 

 

«Ut fra søknad anser SFT den planlagte skytebanen som lovlig i henhold til 

forurensningsloven. Dersom støyulempene senere skulle vise seg å bli større enn antatt, kan 

SFT vurdere konsesjonsplikten på nytt. 

 

Anlegget vil bestå av en 25 m pistolbane med 20 standplasser, en 50 m miniatyrrifle-

fripistolbane med 15 standplasser og en 50 m viltmålbane med 1 standplass. Standplassene 

forutsettes å være innebygget og støyisolert. Planlagt utnyttelse er 3 dager pr. uke i 

sommersesongen samt 4-6 stevner pr. år. Antall skudd anslås til ca 45.000 pr. år. 

 

Ut fra foreliggende opplysninger og støyberegninger med beskrivelse av 

støydempningstiltak i rapport fra Lund & Aass datert 03.11.87 og as Hjellnes datert 

11.03.88, synes støyulempene fra skytebanen å bli såpass beskjedne for omgivelsene at vi 

anser skytebanen som lovlig, jfr. forurensningsloven § 8 tredje ledd. Banen kan dermed tas i 

bruk uten tillatelse fra SFT. Dersom det senere skulle vise seg at støyulempene blir større 

enn antatt, kan imidlertid SFT vurdere konsesjonsplikten på nytt.» 

 
Det er nå ved innkommet dokumentasjon til Fylkesmannen dokumentert at støynivået er 
så høyt at forholdet er i strid med forurensningsloven § 7. Oppegård kommune mener på 
denne bakgrunn at støyulempene har vist seg å bli større enn antatt. I henhold til SFT’s 
uttalelse burde dermed konsesjonsplikten vært vurdert på nytt. 
 
Oppegård kommune ga i 2012 tillatelse til OSL å utøve feltskyting knyttet til to årlige 
feltstevner. Feltløypen går ut over det område som er regulert til skytebane. Kommunen 
ga ikke OSL tillatelse til å avholde feltstevne høsten 2016. 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. 
 
SFT forutsatte at skyteaktiviteten skulle ligge på anslått antall skudd pr. år på ca 45.000. 
OSL har i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn opplyst at antall skudd nå antas å ligge på 
ca 450.000 skudd pr. år. Oppegård kommune anser den store økning i aktiviteten fra 
opprinnelig forutsatt nivå, medfører en betydelig økning i støyulempen for omgivelsene. 
 
Med bakgrunn i overnevnte, ber Oppegård kommune om at skyteaktiviteten umiddelbart 
blir pålagt utøvd innenfor de vilkår som ble gitt av SFT, og at støynivået blir liggende på et 
nivå som ikke medfører at aktiviteten er i strid med forurensningsloven § 7. 
 
Vider ber kommunen om at fristen for OSL til å dokumentere tilfredsstillende virkning av 
støydempende tiltak, blir framskyndet til våren 2017. 
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