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1 Orientering 
Lakselvdal skytterlag er tilsluttet Det frivillige Skyttervesen (DFS), som er opprettet av 
Stortinget. Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske 
skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for 
Forsvaret og samfunnet for øvrig. 
 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Lakselvdal skytterlag har et tidsriktig skytebaneanlegg i Lakselvdalen. Her skytes det med 
rifle på 100m og 200m hold, og det er en egen bane for Stang- og felthurtig-skyting. 
Skytebanen benyttes også regelmessig av Politiet til skytetrening på dagtid, hovedsakelig med 
9mm pistol og MP5. Denne skytingen foregår mellom skiveanleggene for 100m og 200m, 
mot vollen ved 200m. 
Skytterlaget har inngått en avtale med eieren av grunnen sør for skytebanen, om kjøp av 
grunn til feltskyting. Dette vil gjøre baneanlegget til et komplett skytebaneanlegg for DFS-
aktivitet, med mulighet til også å avholde feltstevner. En fradeling av den aktuelle 
eiendommen der feltskytingen skal foregå, betinger at skytebaneanlegget blir regulert med en 
egen reguleringsplan. 
Feltskyting foregår utendørs under åpen himmel, og det er ikke mulig å støydempe denne 
aktiviteten. Derfor vil det i reguleringsplanen bli satt restriksjoner på bruken av 
feltskytebanene, på maksimalt 7 helger årlig. Slike stevner anses dermed å ikke falle inn 
under støyregelverket i T-1442/2016. Stevnene skal imidlertid varsles i god tid. 
 
 
Litt historie om skytterlaget (sammendrag fra lagets hjemmeside) 
Lakselvdal skytterlag ble stiftet i 1948 og hadde 33 medlemmer da de sendte inn sin aller 
første årsmelding i 1948, Det første året fikk skytterlaget låne 4 geværer fra forsvaret og de 
skjøt 1224 skudd i konkurranse. 
Etter flere år med midlertidige skytebaner, ble banen etablert der den ligger i dag, på slutten 
av 1950-tallet. I 1964 kjøpte skytterlaget grunnen der skytebanen ligger. På starten av 70-
tallet ble det investert i anvisergraver og skivestativer på 100m og 300m. Senere er det blitt 
jobbet jevnt og trutt med forbedring av anlegget, og 300m-banen har måttet vike for en nyere 
200m-bane, som er den nye standarden. Det gode skytterlagsarbeidet har bidratt til å få frem 
gode skyttere. 
Det siste året har laget ført opp et nytt skytterhus, og lagets medlemmer har lagt ned en stor 
dugnadsinnsats. 
 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å få utvidet skytebanen med nye feltbaner, avklare arealbruken 
av området til skytebane, og legge til rette for fradeling av området på naboeiendommen som 
planlegges benyttet til feltskyting. 
 
 
Formålet med planprogrammet 
Formålet med planprogrammet er å avklare premisser for gjennomføring av planarbeidet. Det 
er i planprogrammet gitt en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet, 
herunder omfanget av konsekvensutredninger. I forbindelse med melding om oppstart 
regulering, gjennomføres en høring av planprogrammet. På bakgrunn av høringsinnspillene 
gjøres det en revisjon av planprogrammet før dette fremlegges for politisk behandling. Når 
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planprogrammet er fastsatt politisk, påbegynnes arbeidet med utarbeidelse av selve 
planforslaget. 
 
 

2 Føringer og rammebetingelser 
Nedenfor gis en oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale planer som 
inngår i rammebetingelsene for planarbeidet. 
 
Aktuelle lover 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 
 Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981. 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 
 Lov om kulturminner av 9. juni 1978 
 Lov om reindrift av 15. juni 2007 

 
Aktuelle forskrifter 

 Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 
1988 

 
Aktuelle retningslinjer 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 

 
Aktuelle kommunale planer: 

 Kommuneplanens arealdel 2011 - 2023 
 
 

3 Beskrivelse av skytebaneanlegget 

3.1 Anlegget 
Nedenfor gis en kort beskrivelse av skytebaneanlegget: 
 
100m bane for rifleskyting 
Banen benyttes til DFS-skyting for de yngste og de eldste skytterne, samt til jegerskyting. I 
dag benyttes primært elektroniske skiver. Banen har et standplassbygg med innvendig 
lydabsorpsjon og støydempende frembygg og båsvegger. 
 
200m bane for rifleskyting 
Banen benyttes til DFS-skyting for voksne. Utforming er som 100m-bane, men lengre 
skyteavstand. Banen har et standplassbygg med innvendig lydabsorpsjon og støydempende 
frembygg og båsvegger. 
 
Stang- og felthurtig 
Det er etablert en bane for Stang- og felthurtigskyting samlokalisert med 100m og 200m-
banene, men med egen støydempet standplass. 
 
Feltbaner 
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Skytterlaget ønsker å etablere feltbaner for stevnebruk. Feltbanene får standplass på et lite 
platå hevet 0,5-1m over bakken omkring. I tillegg vil det bli etablert kulefang og opplegg for 
skiver. Terrenginngrepene blir minimale. 
 
 
 
Pistolbane 
Området mellom skiveanleggene for 100m-banen og 200m-banen benyttes av politiet til 
skyting med pistol kaliber 9mm og MP5. Skytingen foregår under åpen himmel. 
 
Skytterhus 
Skytterlaget har akkurat fullført oppføringen av et stort nytt skytterhus.  
 
Vei og parkering 
Eksisterende vei og parkering vil i utgangspunktet forbli som i dag, men det er ønskelig å 
etablere en ny adkomstvei og avkjørsel fra hovedveien for å avlaste den eksisterende 
avkjørselen. 
 
 

3.2 Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel er den eksisterende skytebanen vist som Idrettsanlegg 
(skytebane). I kommuneplandokumentet er banen kun omtalt i forbindelse med tema «støy» i 
Risiko- og sårbarhetsanalysen. Utsnitt av plankartet er vist i figuren nedenfor: 
 

 
Figur 1   Utsnitt fra kommuneplanen 

Mørkegrønt område er skytebaneområde, mens lysegrønt område er LNFR-område. Rød 
skravur indikerer rasfare. 
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3.3 Reguleringsplan 
På kartutsnittet nedenfor er det vist eksisterende skytebaneanlegg, det nye skytterhuset og 
ønskede nye feltbaner. Forventet reguleringsgrense er markert med stiplet strek. Det kan bli 
aktuelt med mindre justeringer av reguleringsgrensen. 
 

 
Figur 2   Kartutsnitt med omtrentlig reguleringsgrense 

 
Området mellom kraftlinjen og elva vil bli regulert til skytebane og skytterhus, mens området 
vest for elva vil bli regulert til LNFR med hensynssone fareområde for skytebane. Mellom 
kraftlinjen og veien, vil det bli regulert til LNFR og adkomstvei. For å få en tryggere vei-
løsning, planlegges det å lage en ny avkjørsel helt sør i planområdet i tillegg til eksisterende 
avkjørsel.  
 
Det kan bli aktuelt med mindre justeringer av plangrensen dersom dette viser seg nødvendig i 
forbindelse med utarbeidelse av planen. 
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4 Planprosessen og medvirkning 
Planprosessen antas å bli omtrent som beskrevet i tabellen nedenfor. Her angis planfase, hvem 
som utfører eller medvirker, og forventet tidsperiode for planfasene.  
 
 

Planfase Utførende / medvirkning Tidsperiode 

Melding om oppstart regulering Rieber Prosjekt AS Juni 2017 

Høring planprogram Høringsinstanser, organisasjoner, 
grunneiere og andre med interesse i 
områdene 

Juni - Juli 2017 

Planprogram fastsatt Balsfjord kommune August 2017 

Registrering biologisk mangfold Innleid konsulentfirma August 2017 

Registrering kulturminner Troms Fylkeskommune August/September 2017

Utarbeidelse av planforslag Rieber Prosjekt AS September 2017 –  

februar 2018 

Behandling av planforslag Planavdelingen i Balsfjord kommune Februar – Mars 2018 

Vedtak om utlegging til offentlig 
ettersyn 

Balsfjord kommune April 2018 

Offentlig ettersyn Høringsinstanser, organisasjoner, 
grunneiere og andre med interesse i 
områdene 

April - mai 2018 

Videre behandling i kommunen 
frem til vedtak i kommunestyret 

Balsfjord kommune Mai - august 2018 
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5 Konsekvensutredninger 
I forbindelse med utforming av planforslaget vil det gjennomføres konsekvensutredning av 
tema med vesentlig betydning. Konsekvensutredningen skal i første rekke redegjøre for 
forholdet til miljø og samfunn. 
 
Tabellen under viser tema som skal konsekvensutredes i planbeskrivelsen. 
 
 

TEMA  KONSEKVENSUTREDNING 

Støy Grenseverdier for støysoner omkring skytebaner finnes i 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging, T-1442/2016». Det skal utarbeides 
støysonekart som viser utbredelse av rød og gul støysone i 
henhold til grenseverdiene i T-1442/2016. Støyberegninger 
skal utføres med dertil egnet programvare, med utgangspunkt i 
digitalt kartverk. 
  

Tungmetallforurensning 
 

Risiko for forurensning og tiltak for å hindre utlekking av 
tungmetaller vil bli angitt i planforslaget. Her tas det 
utgangspunkt i foreliggende forskningsresultater om utlekking 
av tungmetaller fra sivile skytebaner. 
 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 
 

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). I denne inngår følgende hovedpunkter: 

 Fare knyttet til skytebanen 
 Forurensning 
 Naturgitte forhold 
 Infrastruktur og virksomhetsrisiko 
 Tidligere bruk 
 Omgivelser 
 Ulovlig virksomhet 

 
Sikkerhet knyttet til skyting vil bli behandlet som egne tema i 
ROS-analysen. Det skal legges til rette for at sikkerheten kan 
ivaretas på en god måte. Grunnlaget for vurderingene som 
gjøres er «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og 
godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988», med 
tilhørende «Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting». 
Beregnet fareområde, sikkerhetstiltak med mer vil fremgå av 
planforslaget. 
 

Naturens mangfold 
 

Eksisterende dokumentasjon er mangelfull. Det skal derfor 
gjøres en kartlegging av naturverdier i planområdet gjennom 
befaring og observasjon.  
 
DN- håndbok 13 (rev 2007) benyttes for utredning av naturens 
mangfold – naturtyper og vegetasjonstyper: Kartlegging og 
vurdering av konsekvenser for truede og sjeldne arter. 
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Kulturminner 
 

Oversikten over kulturminner er mangelfull. Det vil være 
nødvendig med ny registrering av kulturminner. Området 
befares av kompetent personell fra Troms Fylkes Kulturetat og 
eventuelt Sametinget. Hvordan tiltaket påvirker eventuelle 
kulturminner, og hvordan kulturminner skal ivaretas i 
planarbeidet vil bli beskrevet. 
 

Reindrift 
 

Det ønskes høringsinnspill om eventuelle konsekvenser for 
reindriften 
 

Barn og unges 
interesser 
 

Plan- og bygningsloven trekker spesielt frem at barn og unges 
oppvekstvilkår skal ivaretas i planleggingen. Det vil i 
planforslaget bli redegjort for hvordan barn og unges interesser 
skal ivaretas. 
 

Universell utforming 
 

Plan- og bygningsloven trekker spesielt frem krav til universell 
utforming av bygninger og anlegg. Planforslaget vil redegjøre 
for universell utforming. 
 

Landbruk 
 

Det vil bli redegjort for konsekvenser for eventuell dyrkbar 
mark, skogbruk, husdyrhold og beiteområder. 
 

 


