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Saksopplysninger: 

Kommunen har fått oversendt til behandling forslag til detaljreguleringsplan for Begnadalen 
skytterbane, planID 3449R002. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvidelse 
av Begnadalen skytebane, og primært redusere støy fra eksisterende skytterbane. Dette skal 
gjøres ved å anlegge en ny 200m-bane og ny 100m-bane. 
 
Planlegger har vært sivilingeniør Bjørn Leifsen. Det Frivillige Skyttervesen og konsulent Dag 
Rieber har lagt de tekniske føringene for planleggingen, samt bidratt med planfremstillingen. 
 
Det ble 03.11.2020 sendt inn søknad om å dispensere fra plankrav, men dette ble avslått av 
Formannskapet i møte 24.11.2020, sak 045/20. Det må derfor lages detaljreguleringsplan. 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte som digitalt møte 03.05.2021. Det ble der vurdert at det ikke 
er behov for planprogram og konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven kapittel 14 og 
forskrift om konsekvensutredninger. 
 

11.05.2021 ble det annonsert og sendt ut varsel om oppstart av planarbeid. Frist for å 

komme med innspill ble satt til 10.06.2021. Det kom inn totalt 7 uttalelser til planen. 
 
Kommunen mottok komplett planforslag 22.09.2021.  



 
 
Planområdet omfatter ca. 100 daa, og er i dag skogsmark. Planen ligger på eiendom gnr/bnr 
73/1 tilhørende Marit Hougsrud. Skytebanen er etablert ved Buvasselva, mellom 
boområdene Kverna og Jensrud.  
 
For mer informasjon om planforslaget vises det til vedlagte forslag til planbeskrivelse, 
bestemmelser, plankart og ROS-analyse.  
 
Vurdering: 
Skytebanen er en utvidelse av det eksisterende området benyttet til skytebane. Dagens 
skytebane forblir uforandret. Planområdet er ikke regulert, og ligger som LNFR-område i 
kommuneplanens arealdel. Plassering og retning av skytebanen er valgt for å oppnå minst 
mulig støy for naboer. Skyteretningen tillates å ha et avvik fra illustrasjonsplanen på maks 5 
grader, dette er vurdert som innenfor uten at støyen til omgivelsene vil endres vesentlig. 
 
Bebyggelse 
Planen åpner for at det tillates å bygge et klubbhus, stanplassbygg på hver bane, varmestue 
og lager. Totalt kan det bygges klubbhus og standplasser innenfor en utnytting på BRA=400 
m2. Den tillatte gesimshøyde på bygninger er 5 meter, og maksimal mønehøyde er 7 meter 
over gjennomsnittlig terreng. Dette stemmer overens med kommuneplanens arealdel.  
 
Utforming  
Det skal etableres veg for varetransport og bevegelseshemmede, med stigning 1:10, opp til 
standplass for 100m og 200m banen. Det er satt krav til at standplasser og skytterhus blir 
tilgjengelig i hht retningslinjene om universell utforming. Skytterhuset vil bli liggende der det 
er i dag.  
 
Terrenget heves slik at standplassene blir liggende på hvert sitt flate området med inntil 4m 
høydeforskjell fra dagens terreng. Pga mellomliggende terreng for standplass og 
skiveanlegg, må standplassen for 200m bane heves over dagens terreng og legges på 
voller. Skiveanleggene må senkes for at skyteretningen skal bli horisontal. Ved skivene 
senkes terrenget inntil 12m, og det etableres skivevoll, skivestativ og kulefang som gjerdes 
inn. Det etableres traktorvei frem til skiveanleggene, for vedlikehold av kulefang og 
skiveanlegg. Øst for skivene på 200m-banen kan det eventuelt etableres en rasvoll som 
ekstra sikring. 
 
Med bakgrunn i at grunnforholdene kan medføre overraskelser, legges det opp til en viss 
frihet i utformingen av anlegget innenfor formålsgrensen for skytebane. 
 

 
Figur1: Plassering av skytebaner og terrenginngrep 
 



Infrastruktur 
Dagens atkomst er fra nord, via Buvassvegen øst for brua over elva. Vegen forbi de nye 
standplassene flyttes nærmere Buvasselva, dette er for å klare 200m hold, uten å måtte gå 
altfor langt inn i terrenget i øst der skivene er plassert. Den omlagte veien kan ses på figur 2. 

 
Figur 2: Omlagt atkomst til skytebanen 
 
Den nye veien vil følge den røde streken på figur 1 og eksisterende vei følger den blå 
streken. Omleggingen vil medføre at veien vil gå nærmere Buvasselva enn tidligere.           
 
Det går i dag en traktorveg som vil krysse den nye 200m-banen, denne vil bli lagt om, og det 
blir anlagt ny traktorveg frem til skiveanleggene som kommer til erstatning for traktorvegen 
som grunneierne benytter i dag. Vegen kan brukes fritt utenom skytetidene.  
 
Kulturminner 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Innlandet fylkeskommune 
har vurdert at sjansene for det er små og har ikke krevd markundersøkelser. Dersom det blir 
funnet automatisk fredet kulturminner skal arbeidet stanses straks, og 
kulturminnemyndigheten som er Innlandet fylkeskommune skal varsles. I vurderingen av 
uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeidet, påpeker Innlandet fylkeskommune dette, 
og forslagsstiller kommenterer at reguleringsbestemmelsene vil sørge for at reglene ved 
eventuelle funn av automatisk fredede kulturminner vil bli etterfulgt. Det er ikke innarbeidet 
bestemmelser om kulturminner i reguleringsbestemmelsene til planen.  
 
Administrasjonen anbefaler et tillegg i planbestemmelsene: 
Det legges inn en ny bestemmelse om kulturminner: «Dersom det under anleggsarbeid eller 
annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone på fem meter, 
og kulturvernmyndighetene varsles».  
 
Friluftsliv og biologisk mangfold 
Området rundt den planlagte skytebanen er lite brukt til alminnelig friluftsliv, men det er noe 
jakt, og fiske i elva. Planområdet omfatter skog- og elveområder. Det er ikke registrert viktige 
naturtyper eller spesielle arter i området.  
 
Synlighet 
Skytebanen ligger langt fra noe særlig bebyggelse, større veger og er senket ned i 
elvedalen. Området er i sin helhet skogbevokst. Nærmeste bebyggelse er småstedene 
Kverna (3 boliger) og Jensrud. Standplassene samt skiveanlegget for 100m-bane vil ligge 
beskyttet av terreng og skog at de ikke vil kunne sees fra Kverna eller Jensrud. 
Skiveanlegget for 200m-bane er det inngrepet som ligger høyest i terrenget og som vil synes 
over størst områder. Dersom all skog hugges ned, vil man teoretisk kunne se dette anlegget 



fra boligen i Kverna som ligger høyest og fra boligen i Jensrud med best sikt. Skytebanen er 
vurdert til å være lite synlig.  
 
Landskap 
Utvidelsen av banen vil i nærområdet forårsake følgende inngrep i landskapet: 
1. Hugging av skog mellom standplassene og skivene til de to nye banene. 
2. Senke terrenget noen steder mellom standplassene og skivene. 
3. Senke terrenget der de nye skiveanleggene skal være, samt oppføre skiveanlegg. 
4. Heve terrenget der standplassen skal være, samt oppføre standplassbygg. 
5. Flytting av skogsbilveger ved standplasser og skiver. 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«konsekvensutredninger» med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
kriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Støy 
Skyteretningen er valgt ut fra ønsket om lavest mulig støy til bebyggelsen syd for området 
(Jensrud), og slik at den ikke øker for bebyggelsen i nord (Kverna). Standplassene til de to 
nye banene, 100m og 200m, legges ca. 90-140m lenger nord enn dagens felles standplass 
for 100m og 300m. Skyteretningen blir lagt omtrent rett øst, mot dagens sørøst. Dette vil 
vende støyutbredelsen mer vekk fra Jensrud. Miljøverndepartementets retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 har grenser for støy fra ulike støykilder. 
Skytebanen skal ikke støy over LAfmax=65dB ved eksisterende støyfølsom bebyggelse, som 
er henhold til veilederen til Miljøverndepartementet. 
 
Forurensning 
En skytebane medfører spredning av tungmetaller fra kulene. Ved hjelp av avbøtende tiltak 
som blant annet kulefanger og hindring av vanngjennomstrømming, reduseres spredning av 
tungmetaller. 
 
Vann og avløp 
Det skal hentes vann fra grunnen. Det skal etableres lokal avløpsløsning, som det må søkes 
kommunen om.  
 
Flom, jord- og snøskred 
Der dagens baneanlegg ligger er områdene noe flomutsatt. Det er erfart to flomsituasjoner 
der gulvene i skytterhus og standplass har ligget under vann. Buvasselva har nærsoner som 
kan gi flom. Elva er en del av reguleringen av Begnavassdraget. De nye standplassene 
ligger innenfor aktsomhetssonen for flom, men her vil terrenget heves så mye at 
standplassene vurderes til å ikke være flomutsatt, jf. ROS-analysen for Begnadalen 
skytebane.  
 
Saglia er bratt, og helningskart definerer den derfor å kunne gi fare mht jord- og flomskred 
samt snøskred. Skytebanene benyttes i utgangspunktet ikke i skredsesongen, og det anses 
dermed kun å være risiko for materielle skader, og ikke personskader.  
 
Innkomne merknader 
Statens vegvesen  

Har ingen merknader til planen slik den nå foreligger. 
 
Forslagsstillers kommentar 
- 
 
NVE 

Generelt brev til slike saker. Ingen konkrete innspill vedrørende dette planområdet. 
 



Forslagsstillers kommentar 
Forholdet til flom- og rasfare vil bli utredet i planen. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 

Påpeker at det kan være flomfare i Buvasselva, og at det på vestre siden av denne ligger en 
større grusforekomst som har lokal betydning. 
 
Dersom det på vestsiden av elvebredden skal utføres tiltak, ber DMF om at det gjøres rede 
for eventuell direkte og indirekte båndlegging av forekomst. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Planområdet omfatter også vestre deler av Buvasselva, men det er ikke planlagt tiltak her. 
Forholdet til flom- og rasfare vil bli utredet i planen. 
 
Statsforvalteren i Innlandet 

Mener planarbeidet er lagt opp til å dekke relevante tema og problemstillinger. Har forstått 
planinitiativet slik at eksisterende skytebaner delvis flyttes, og at sannsynlig forurensede 
masser etter eksisterende aktivitet i området må gjøres rede for hvordan de skal håndteres 
og følges opp med bestemmelser. 
 
Støy må utredes og det anbefales å bruke brukstidsbegrensninger i åpningstidene for å ta 
hensyn til andre bruksinteresser i området, spesielt friluftsområder i syd, beliggende i 
Ringerike kommune. 
 
Buvasselva kommer inn under verneplan for vassdrag. Vernet gjelder først og fremst mot 
vannkraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. Det er en 
forutsetning at eventuelle inngrep ikke skal svekke verneverdien i vassdraget. 
 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen i egen 
risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analysen må omfatte flom- og skredfare, sikkerhet ved 
skytebanene, og markering av sikkerhetssoner som hensynsoner i plankartet. 
 
Høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger skal legges til grunn. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Det feil oppfattet at eksisterende baner skal nedlegges/flyttet. Eksisterende 300m og 100m 
baner vil bli tilgjengelig for bruk, dog i mindre omfang. Eksisterende masser vil derfor ikke blir 
forsøkt fjernet. 
 
Det er noe bebyggelse nær skytebanen, men i mindre grad friluftsområder med særlig bruk. 
En vil i bestemmelsene fastsette brukstider som etter beste skjønn tar hensyn til alle parter. 
 
Det legges ikke opp til inngrep i Buvasselva. 
 
Det vil bli laget egen ROS-analyse i hht anbefalingene fra Statsforvalteren. 
 
 
Innlandet fylkeskommune 

Viser til at det skal legges vekt på medvirkning i planprosessen. 
 
Har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. Gjør 
oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Planprosessen vil mht medvirkning legge opp til direkte kontakt med naboer og berørte. 



Reguleringsbestemmelsene vil sørge for at reglene ved eventuelle funn av automatisk 
fredede kulturminner vil bli etterfulgt. 
 
Steinar Kværna 

I telefonsamtale uttrykte han ønske om at det gjøres støyberegninger som viser støy ved sin 
eiendom i Kverna, før og etter gjennomføring av tiltaket. 
 
Vil protestere dersom støynivået vil øke fra dagens støynivå. 
 
Forslagsstillers kommentar 
Dette vil bli vist i støyutredningen for hans og alle andres eiendommer i influensområdet til 
planen. 
 
Rasmus Piltingsrud 

Ønsker tiltaket velkommen. 
 
Forslagsstillers kommentar 
- 
 
 
Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar formannskapet å legge 
detaljreguleringen for Begnadalen skytterbane, planID 3449R002, ut til høring og offentlig 
ettersyn, med følgende endringer i planforslagets reguleringsbestemmelser: 

· Det opprettes ny § angående kulturminner, med følgende bestemmelse: «Dersom 
det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssone på fem meter, og kulturvernmyndighetene 
varsles».  

 
 
Formannskapet 05.10.2021: 
 
Behandling: 

Marit Hougsrud stiller spørsmål ved sin habilitet som grunneier. Erklæres inhabil. 
Enstemmig. 
 
Som forslag. Enstemmig. 
 
FS- 033/21 Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar formannskapet å legge 
detaljreguleringen for Begnadalen skytterbane, planID 3449R002, ut til høring og offentlig 
ettersyn, med følgende endringer i planforslagets reguleringsbestemmelser: 

· Det opprettes ny § angående kulturminner, med følgende bestemmelse: «Dersom 
det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssone på fem meter, og kulturvernmyndighetene 
varsles».  

 
 


