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1. Planens hensikt  
 

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Begnadalen skytebane Sør-Aurdal 
kommune.  
  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet  
 
2.1 Skytetider  
 

• Mandag, onsdag og fredag: kl. 14-21 

• Tirsdag og torsdag: kl. 9-21 

• Lørdag : kl. 9-17 

• Søndag og helligdager: Ingen ordinær skyting 

• Inntil 7 helger i året, tillates det skyting i forbindelse med terminfestede stevner. Det 
tillates da skyting ut over de angitte skytetidene, inkludert skyting på søndager. 

  

2.2 Antall skudd  
 
Det tillates inntil 100 000 skudd per år. Skyting med finkalibrede våpen holdes utenom. 
 

2.3 Bruk av baner 
  
Bruk av grov kalibrede våpen på 100-meterbane og 300-metersbane etablert før 2021 skal 

kun benyttes ved stevner. 



2.4 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. 

 

2.5 Terrenginngrep  
 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Terrenginngrep skal jorddekkes og 
tilsås. 
 
Beitemarka skal så langt som mulig bevares, og beitemarka skal så langt som mulig 
gjenopprettes ved revegetering etter terrenginngrep.  
 
Skiveanlegg og kulefang skal gjerdes inn slik at beitedyr ikke kan beite på områder med 
blyforurensning.  
 
Før arbeidene kan igangsettes skal det lages plan for massebehandling og massebalanse. 

 

2.6 Rekkefølgebestemmelse (§ 12-7 nr. 10)  
 

a) Før det gis brukstillatelse det skal bygges støydempede standplasser med minst 3,5m 
frembygg og båsvegger for hver andre skytter, jf. punkt 3.1.1 d. 
 

b) Før arbeidene kan igangsettes skal det lages plan for massebehandling og 

massebalanse for alle inngrep. 

 
 

3. Bestemmelser til arealformål  

 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 2)  
 
3.1.1 Skytebane (felt BSK)  
  
a) Tillatte anlegg  
 
Innenfor det regulerte skytebaneområdet er det tillatt med terrenginngrep og oppføring av 
bygninger og innretninger som er nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane. 
Dette gjelder atkomst, anleggsveger, parkeringsplass, klubbhus, varmebuer, standplasser, 
lager, baneløp, skivearrangement, skivevoller, rassikringsvoller, sikkerhetsanlegg og 
støydempingstiltak.  
  
 



b) Utforming  
 
Det tillates bygget et klubbhus. Eksisterende klubbhus kan beholdes, men ikke utvides. 
På hver bane skal det bygges standplassbygg.  
 
Ved hver bane tillates bygging av varmestue og lager, enten frittliggende eller  
sammenhengende med standplassbygget på banen.  
 
Gulvnivået i de nye standplassene skal ikke være lavere enn kote + 157. 
 
Maksimal tillatt gesimshøyde på bygninger er 5 meter, og maksimal mønehøyde er 7 meter 
over gjennomsnittlig terreng.  
 
Totalt kan det bygges klubbhus og standplasser innenfor en utnytting på BRA=400 m2. 
  
c) Vann og avløp  

 
Det tillates å hente vann fra grunnen.  
 
Det tillates etablering av lokal avløpsløsning. Avløpsløsningen skal godkjennes av 
kommunen.  
  
d) Støydemping  

 
Skytebanen skal ikke gi støy over LAFmax = 65dB ved eksisterende støyfølsom bebyggelse.  
Riflebanene skal ha støydempende standplassbygg med tette bak- og sidevegger, 3,5 meter 
frembygg og båsvegger minimum for hver 3 meter og innvendig lydabsorberende flater.  
 
Det tillates avvik fra illustrasjonsplanen så lenge skyteretningen på banene ikke endres mer 
enn 5 grader.  
 
Skyting med grovkalibrede våpen kan kun skje i inntil 7 stevner pr år etter at de nye banene 
er tatt i bruk. 
 
Ønskes større endring må det dokumenteres at støyen til omgivelsene ikke øker vesentlig.  
  
e) Tiltak mot forurensning  
 
Det skal etableres kulefang på alle aktuelle skuddhold, og disse skal utformes slik at  
vanngjennomstrømningen blir så liten som mulig. Dette for å sikre mot utlekking av 
forurensning fra kulefangene  
  
f) Skog  

 
Innenfor felt BSK1 tillates det hugging av skog. Mot elva tillates kun hugging som er 
nødvendig for å oppnå tilstrekkelig sikt for å ivareta sikkerheten ved skytebaneanlegget.  
 



g) Sikkerhetsklasser  
 
Det er ikke tillatt med tiltak i sikkerhetsklasse F2 og F3 i faresone flom, jf. punkt § 4.2.  
 
 
 

3.2 Landbruks- natur og friluftsområder (§ 12, 5 nr. 5)  
 
3.2.1 Landbruk (felt LL1-3)  
 
Innenfor disse områdene kan det drives landbruksdrift som ikke hindrer utøvelsen av 
skyebanevirksomhet. 
 
  

3.3 Bruk og vern av vassdrag (§ 12, 5 nr. 6)  
 
3.3.1 Vassdrag (felt VNV1)  
 
Innenfor dette området med tilhørende strandsoner skal det ikke gjøres inngrep. 
Kantvegetasjonen langs Buvasselva skal ikke fjernes. I siktlinjene mellom standplasser og 
skiver i eksisterende baner kan vegetasjonen holdes nede i disse strandsonene. 
  
  

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6)  
  

4.1 Faresone skred (H310_1-2)  
 
Innenfor faresone skred (H310_1-2) er det ikke tillatt med byggetiltak i sikkerhetsklasse S2 
eller S3. Jf. TEK17 § 7-3. 
 
 
4.2 Faresone flom (H320_1-2)  
 
Innenfor disse sonene skal vegetasjonen ivaretas, men kan klippes ned uten av plantene dør. 
 
Gulvnivået i de nye standplassene skal ikke være lavere enn kote + 157. 
 
Innenfor faresone flom (H320_1-2) er det ikke tillatt med byggetiltak i sikkerhetsklasse F2 
eller F3. Jf. TEK17 § 7-2. 
 
 

4.3 Faresone skytebane (H360_1-2)  
 
Stier og veier som leder inn i faresonen til skytebanene skal merkes med skilt som advarer 
om skyteaktiviteten.  
   


