
From:                                 "Kenneth Finsås" <kf@solbakken.as>
Sent:                                  Tue, 30 Aug 2022 11:39:32 +0200
To:                                      "Vestnes - postmottak" <postmottak@vestnes.kommune.no>
Subject:                             Merknad til Detaljregulering for Vågstranda skytebane

Hei.
 
Viser til “Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Vågstranda skytebane” og protesterer her på det 
sterkeste mot denne planen. 
Ønsker bekreftelse fra dere på at denne eposten er mottatt, og at protesten er innsendt på korrekt 
måte, slik at den blir med i behandlinga av saken. 
 
Protesten min går på følgende: 
 
Jeg reagerer sterkt på planforslaget fra Rieber Prosjekt AS, der det bla. er flere grove fakta-feil, og 
unnlatelser av viktige momenter. 
Den er også veldig selvmotsigende, og skrevet på en slik måte at en leser lett kan overse detaljer, og 
dermed ikke se helheten. 
Jeg mener derfor den gir en feilaktig fremstilling av saken, som kan bidra til av avgjørelse i saken blir gjort 
på feilaktig grunnlag. 
Dette er en såpass alvorlig inngripen i området, og saken må derfor belyses objektivt fra alle hold før 
beslutning kan tas. 
  
Det står i punkt 1.1 Bakgrunn:
«I forbindelse med kommune-utvidelsen ble et samarbeid med Vågstranda skytterlag aktualisert. 
På den bakgrunn inngikk Vestnes skytterlag en avtale med Vågstranda skytterlag om bruk av skytebanen 
i Vågstranda.» 
Jeg stiller spørsmålstegn ved gyldigheten av en slik avtale, inngått av Vågstranda Skytterlag, på et 
tidspunkt ca. 12 år etter at avtalen gikk ut? 
  
Det står i punkt 6.1 Utforming av skytebaneanlegget:
«Reguleringsplanen legger ikke opp til at aktiviteten på skytebanen skal øke, men svingninger i 
aktiviteten fra år til år må påregnes.» 
I følge denne påstanden legger ikke forslaget til reguleringsplan opp til en økning av aktiviteten, dvs. at 
leser kan forvente at det blir skyting 2 dager á 2 timer pr. uke. 
  
Leser man videre, kommer man til punkt 6.2 Skytetider, der det står:
«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:
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Viser ti l "Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Vågstranda skytebane" og protesterer her på det
sterkeste mot denne planen.
Ønsker bekreftelse fra dere på at denne eposten er mottatt, og at protesten er innsendt på korrekt
måte, slik at den blir med i behandlinga av saken.

Protesten min går på følgende:

Jeg reagerer sterkt på planforslaget fra Rieber Prosjekt AS, der det bla. er flere grove fakta-feil, og
unnlatelser av viktige momenter.
Den er også veldig selvmotsigende, og skrevet på en slik måte at en leser lett kan overse detaljer, og
dermed ikke se helheten.
Jeg mener derfor den gir en feilaktig fremstilling av saken, som kan bidra ti l av avgjørelse i saken blir gjort
på feilaktig grunnlag.
Dette er en såpass alvorlig inngripen i området, og saken må derfor belyses objektivt fra alle hold før
beslutning kan tas.

Det står i punkt l . l Bakgrunn:
«I forbindelse med kommune-utvidelsen ble et samarbeid med Vågstranda skytterlag aktualisert.
På den bakgrunn inngikk Vestnes skytterlag en avtale med Vågstranda skytterlag om bruk av skytebanen
i Vågstranda.»
Jeg stiller spørsmålstegn ved gyldigheten av en slik avtale, inngått av Vågstranda Skytterlag, på et
tidspunkt ca. 12 år etter at avtalen gikk ut?

Det står i punkt 6.1 Utforming av skytebaneanlegget:
«Reguleringsplanen legger ikke opp ti l at aktiviteten på skytebanen skal øke, men svingninger i
aktiviteten fra år t i l år må påregnes.»
I følge denne påstanden legger ikke forslaget til reguleringsplan opp til en økning av aktiviteten, dvs. at
leser kan forvente at det blir skyting 2 dager a2 timer pr. uke.

Leser man videre, kommer man ti l punkt 6.2 Skytetider, der det står:
«I perioden 1. mai t i l 15. september tillates det skyting ti l 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 t i l 1. mai tillates det skyting ti l 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 kl. 10-18 på lørdager.» 
Tar man for seg her den første perioden, foreslås aktiviteten økt med 525%, og det uten å ta hensyn til 
evt. stevner som det legges opp til. 
  
Leser man punkt 6.4 Arealformål kan man finne følgende:
«Det tillates innenfor BIA1 og BSK1 til sammen en total bygningsmasse på inntil BYA = 1000 m2, som er 
vel 400 m2 mer enn eksisterende bygningsmasse. 
Hensikten er å ta høyde for eventuelle fremtidige behov. 
Maksimal tillatt gesimshøyde på bygninger er 5 meter, og maksimal mønehøyde er 7 meter, over 
gjennomsnittlig terreng.» 
Her åpnes det for at man kan sette opp et bygg på totalt 800m2 for å ta høyde for fremtidige behov. 
Vi stiller oss spørsmålstegn ved behovet for dette, med bakgrunn i påstanden at aktiviteten ikke skal 
økes, slik det kommer frem i punkt 6.1? 
  
For meg fremstår dette som en BETYDELIG økning i aktivitet er planlagt, selv om det i punkt 6.1 skrives 
opp til at aktiviteten ikke skal økes.
Dette er å holde lesere for narr, ved å bevisst glatte over konsekvensene av denne reguleringsplanen, 
og er totalt uakseptabelt! 
  
 
Videre kan man lese i punkt 7 Virkninger av planen:
«Avbøtende tiltak: 
Det etableres støydempende porter i fremkant av standplass, som fungerer som forlengelse av 
de eksisterende støydempende side- og båsveggene. 
Virkning: Positiv virkning (+) (Redusert støy)» 
Vi som bor i nærheten av skytebanen, vil i beste fall kalle dette for ren løgn. 
Støyproblematikker er ikke relatert til retningen ut fra standplass, som her er «løst» ved å montere 
noen dører. 
Støyen forplanter seg i fjellene, og bærer oppover hele området, i alle retninger. 
Derfor har det planlagte «avbøtende tiltaket», som her beskrives å gi en «positiv virkning», ingen 
praktisk betydning for støyproblemene. 
Det har vært gjort kostbare uavhengige støymålinger som bekrefter at støyen er betydelig, og ved økt 
aktivitet vil levevilkår forringes. 
Det burde i det minste ha blitt utført en grundig støymåling i hele området, om temaet støy skulle blitt 
belyst skikkelig. 
 
Slik det er nå oppleves det ikke koselig å sitte ute mens skyting pågår, og det berører veldig mange i 
området rundt skytebanen. 
En økt aktivitet vil føre til forringet livskvalitet, lavere takster på hus og eiendommer, og for enkelte vil 
det føre til fraflytting. 
  
På bakgrunn av dette mener jeg at saken må stoppes umiddelbart, og at prosessen med planforslaget 
og høringen evt. startes på nytt når dokumentene er korrigert.
Når såpass betydelige fakta-feil og nødvendig informasjon er utelatt, vil det gi leser et feil bilde av 
saken, som igjen kan føre til en beslutning basert på feil grunnlag. 

• 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 kl. 10-18 på lørdager.»
Tar man for seg her den første perioden, foreslåsaktiviteten økt med 525%, ogdet uten å ta hensyn til
evt. stevner som det leggesopp til.

Leser man punkt 6.4 Arealformål kan man finne følgende:
«Det tillates innenfor B/Al og BSKl ti l sammen en total bygningsmasse på inntil BYA= 1000 m2, som er
vel 400 m2 mer enn eksisterende bygningsmasse.
Hensikten er å ta høydef o r eventuel/e fremtidige behov.
Maksimal til latt gesimshøyde på bygninger er 5 meter, og maksimal mønehøyde er l meter, over
gjennomsnittlig terreng.»
Her åpnesdet for at man kan sette opp et bygg på totalt 800m2 for å ta høyde for fremtidige behov.
Vi stiller ossspørsmålstegn ved behovet for dette, med bakgrunn i påstanden at aktiviteten ikke skal
økes, slik det kommer frem i punkt 6.1?

For meg fremstår dette som en BETYDELIGøkning i aktivitet er planlagt, selv om det i punkt 6.1 skrives
opp til at aktiviteten ikke skal økes.
Dette er å holde lesere for narr, ved å bevisst glatte over konsekvensene av denne reguleringsplanen,
oger totalt uakseptabelt!

Videre kan man Iese i punkt 7 Virkninger av planen:
«Avbøtende tiltak:
Det etableres støydempende porter i fremkant av standplass, som fungerer som forlenge/se av
de eksisterende støydempende side- og båsveggene.
Virkning: Positiv virkning(+) (Redusert støy)»
Vi som bor i nærheten av skytebanen, vil i beste fall kalle dette for ren løgn.
Støyproblematikker er ikke relatert til retningen ut fra standplass, som her er «løst» ved å montere
noen dører.
Støyen forplanter seg i fjellene, ogbærer oppover hele området, i alle retninger.
Derfor har det planlagte «avbøtende tiltaket», som her beskrives å gien «positiv virkning», ingen
praktisk betydning for støyproblemene.
Det har vært gjort kostbare uavhengige støymålinger som bekrefter at støyen er betydelig, ogved økt
aktivitet vil levevilkår forringes.
Det burde i det minste ha blitt utført en grundig støymåling i hele området, om temaet støy skulle blitt
belyst skikkelig.

Slik det er nå opplevesdet ikke koselig å sitte ute mensskyting pågår, ogdet berører veldig mange i
området rundt skytebanen.
Enøkt aktivitet vil føre til forringet livskvalitet, lavere takster på husogeiendommer, ogfor enkelte vil
det føre til fraflytting.

Påbakgrunn av dette mener jeg at saken må stoppesumiddelbart, ogat prosessen med planforslaget
oghøringen evt. startespå nytt når dokumentene er korrigert.
Når såpassbetydelige fakta-feil ognødvendig informasjon er utelatt, vil det gi leser et feil bilde av
saken, som igjen kan føre til en beslutning basert på feil grunnlag.



  
Det er også 3 andre aktive skytebaner i Vestnes Kommune, så saken dreier seg ikke om det skal være 
skytebane eller ikke i området.
En rasering av vårt fineste tur- og friluftsområde er en så brutal inngripen, at jeg kan ikke skjønne at 
denne kan tillates av normalt oppegående politikere! 
Politikere, kjenn derfor deres besøkelsestid, og stopp denne galskapen umiddelbart! 
 
 
 
Vennlig hilsen / Best regards 
  

 
Solbakken Automasjon As  
Kenneth Finsås
Daglig leder / Manager

Tlf: (+47) 934 24 355
@: kf@solbakken.as
www: www.solbakken.as
24/7: support@solbakken.as 
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