Vedtatt dato:
Dato for siste mindre endring:

1 Reguleringsplan for Vågstranda skytebane
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering

PlanID 21/00303

Saksnummer <xxxxxx>

2 Planens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er å fastsette arealbruken og å sette rammer for aktiviteten på
Vågstranda skytebane, samt å etablere grunnlag for ekspropriasjon av grunnen.

3 Fellesbestemmelser for hele planområdet
Skytetider
I perioden 1. mai til 15. september tillates det skyting til følgende tider:




Tirsdag kl. 14 ‐ 21
Onsdag kl. 14 ‐ 21
Fredag kl. 14 ‐ 21

Inntil 4 helger i året tillates det skyting i forbindelse med terminfestede stevner. Det tillates da
skyting ut over de angitte skytetider, inkludert skyting på søndager. Informasjon om terminfestede
stevner skal bekjentgjøres på hensiktsmessig og måte.

I perioden 15. februar til 1. mai tillates det skyting til følgende tider:



Tirsdag kl. 12 ‐ 16
Lørdag kl. 12 ‐ 16

Når det i denne perioden prepareres skiløyper tillates grovkalibret skyting på lørdager kun etter
avtale med idrettslaget. Skiskyting kan foregå i tidsrommet 10‐18 på lørdager.
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4 Bestemmelser til arealformål
4.1

Bebyggelse og anlegg (§ 12‐5 nr. 1)

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BIA1 og BSK1)
a) Tillatt bebyggelse og anlegg
Det er tillatt med terrenginngrep og oppføring av bygninger og innretninger som er nødvendig for
områdets drift og bruk som skytebane og idrettsanlegg. Dette gjelder atkomst‐/anleggsveger,
parkeringsplass, forsamlingslokale, varmebuer, standplasser, lager, lysløype, skytebaneløp,
skivearrangement, skivevoller, sikkerhetsanlegg og støydempingstiltak.
Alle tiltak som berører myr, skal utføres på en slik måte at det ikke medfører drenering eller
oppdemming av myra.

b) Utnyttelsesgrad og utforming
Det tillates en total bygningsmasse på inntil BYA = 1000 m2.
Maksimal tillatt gesimshøyde på bygninger er 5 meter, og maksimal mønehøyde er 7 meter, over
gjennomsnittlig terreng.
Alle deler av anlegget og bygningsmassen som er allment tilgjengelig skal være universelt utformet.

c) Vann og avløp
I tillegg til vann fra det lokale vannverket tillates det å hente vann fra grunnen.
Det tillates lokal avløpsløsning. Ny eller endret avløpsløsningen skal godkjennes av kommunen.

Idrettsanlegg (felt BIA_1)
‐

Skytebane (felt BSK_1)
a) Støydemping
Skytebanen skal ha støydempende standplassbygg med tette bak‐ og sidevegger, 5m takoverbygget
frembygg, båsvegger minimum for hver 3 skytter, og innvendig lydabsorberende flater.
Standplassens støydempende sidevegger og båsvegger skal forlenges med utadslående
støydempende porter i forkant av båsene eller tiltak med tilsvarende støydempende virkning.
Det tillates endringer av skytebanens utforming så lenge dette ikke medfører økt støy til nærmeste
bebyggelse.
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b) Tiltak mot forurensning
Det skal etableres kulefang på alle skuddhold, og disse skal utformes slik at
vanngjennomstrømningen blir så liten som mulig. Dette for å sikre mot utlekking av forurensning fra
kulefangene.

4.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12‐5 nr. 2)

Kjøreveg (felt SKV1)
Vegen er privat, men skal være allment tilgjengelig og tillates ikke stengt med bom eller liknende.
Ved avkjørselen fra SKV2 skal alt areal på SKV1 være kjørbart uten hindringer.

Kjøreveg (felt SKV2)
Vikåsvegen (kommunal veg), reguleres til kjøreveg.

Annen veggrunn – tekniske anlegg (felt SVT1, SVT2, SVT3 og SVT4)
Det tillates grøfting, stabilisering av grunn og andre nødvendige tiltak for å sikre vegenes drift, bruk
og sikkerhet.

4.3

Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift (§ 12‐5 nr. 5)

Landbruksformål (felt LL1)
Det tillates ingen anlegg tilknyttet skytebanen i felt LL1. Utenom skytetidene for skytebanen tillates
landbruk.

5 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12‐6, 12‐7 og 11‐8)
5.1

Sikrings‐, støy‐ og faresoner (§ 11‐8 a)

Frisiktsone (sone H140_1 og H140_2)
I frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller installasjoner med høyde over 0,5 meter. Enkelt‐trær og
sikringstiltak som ikke tar sikten til veien tillates.

Faresone skytebane (sone H360_1)
Stier og veier som leder inn i faresonen til skytebanene skal merkes med skilt som advarer om
skyteaktiviteten. Det tillates ikke beitedyr innenfor faresonen ved de gjeldende skytetidene og ved
terminfestede stevner.
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Flomfare (sone H320_1 og H320_2)
I faresonene for flomfare på sidene av Litleelva tillates det etablering av installasjoner som er
nødvendige for skytebanens bruk og drift. Det tillates ikke kulefang i form av voller av jord/sand
innenfor disse sonene.

Ras‐ og skredfare (sone H360_1)
I utløpsområdet for snøskred tillates det ikke oppføring av bygninger eller installasjoner.

5.2

Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring
av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11‐8 c) (sone 560_1)

Bevaring naturmiljø (sone 560_1)
I sonen 5 meter til hver side for elva skal kantvegetasjonen bevares. Det tillates kun inngrep i
vegetasjonen som er nødvendig for å sikre nødvendig sikt på skytebanen.

6 Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i
bestemmelsene
‐
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