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05.11.2018, med fem kartfigurer som egne vedlegg merket RIVA-RAP og vedlegg 1-5.
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Dagens renovasjonsanlegg på Rogndokken ble etablert i 1978. Det var da et kommunalt anlegg, og i
1980 ble det overdratt til et interkommunalt selskap, Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR). VKR
er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.
Eierne av Valdres Kommunale Renovasjon IKS er kommunene i Valdres; Etnedal, Nord-Aurdal, SørAurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.
VKR ønsker å utvide arealet for renovasjon og tilhørende bygg og anlegg, blant annet ny, moderne
kantine og garderobebygg, samt utvidet parkering for lastebiler og containere.
Det ble 11.10.2016 avholdt et oppstartsmøte der det ble fastslått at det skal utarbeides planprogram
og konsekvensutredning. Planområdets avgrensning skulle omfatte annen virksomhet i og ved
næringsområdet.
Tiltakshaver er Valdres Kommunale Renovasjon IKS, (VKR). Planforslaget er utarbeidet av Natur, Plan
og Utvikling i samarbeid med Plan Oppmåling Valdres. Natur, Plan og Utvikling har hatt
oppdragsledelsen, og sistnevnte er planfremmer.
Planområdets beliggenhet er helt sørøst i Vestre Slidre, ca. 5-600 meter fra kommunegrense med
Nord-Aurdal og Øystre Slidre kommuner. Planområdet ligger ca. 7 km nordvest for Fagernes.

Oversiktskart der planområdets beliggenhet er markert med svart sirkel.

1.2 Hensikt og planavgrensning
Bakgrunnen for at planarbeidet ble startet, er ønske fra Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR).
De ønsket å bygge ut sine arealer, og kommunen krevde utarbeidelse av reguleringsplan. Kommunen
krevde da også at de eksisterende skytebanene og øvrige næringsarealer skulle reguleres med som
en del av en områderegulering.
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Hovedformålet med planarbeidet er å utvide arealet for renovasjonsanlegg og regulere arealer for
framtidig og eksisterende virksomheter innen kontor/forretning/industri samt skytebaner.
Det legges videre opp til belter med grøntstruktur/vegetasjonssoner i ytterkant av planområdet og
mellom bebygde arealer.

Fv.
51

Planområdet er vist i blå strek på Rogndokken. Kilde for underlagskartet: valdreskart.no.

1.3 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for
miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Formålene er i strid med de som er avsatt i
kommuneplanens arealdel, og kommunen har kommet til at det ihht. nevnte lov og forskrift om
konsekvensutredninger, ikrafttredelsesdato 01.07.2017, i saken skulle utarbeides planprogram og
konsekvensutredning.
Forskriften gir detaljer rundt utforming og prosess ved planprogram og utredninger. Et planprogram
skal avklare rammebetingelsene og utredningsbehov for planforslaget. Planforslaget utarbeides på
grunnlag av godkjent planprogram. Vurdering av konsekvenser som følge av plan og bestemmelser,
måles i forhold til ”null-alternativet” som er dagens situasjon.

1.4 Planprosess og medvirkning
1.4.1 Varsel om oppstart og planprogram
Varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble kunngjort i avisa
Valdres 24.10.2017. og brev ble sendt til berørte parter samme tid. Frist for uttalelse var 08.12.2017.
Oppland fylkeskommune fikk utsatt frist til 13.12.2017.
Det kom inn 12 uttalelser. De er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. De 12 avsenderne er:
- Statens vegvesen
- Mattilsynet
- Valdres Energi
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-

Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening og Fagernes Skytterlag
Det Frivillige Skyttervesen
Knut Ulvestad
Valdres Samskytterlag
Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statskog
Direktoratet for mineralforvaltning

Medvirkning med berørte parter i planområdet før godkjenning av planprogram:
• Valdres Metall AS, Valdres Kommunale Renovasjon IKS, Knut Ulvestad, Nord-Aurdal Jeger- og
fiskerforening, Fagernes Skytterlag m.fl. ga ulike innspill etter høringen av forslag til
planprogram. Det ble invitert til informasjons- og drøftingsmøter i desember 2017 for de som
har virksomhet og/eller eiendom i planområdet, og det ble da og etter planprogrammets
godkjenning mottatt innspill. Møtene ble avholdt 13.12.2017 og 18.12.2017.
På bakgrunn av uttalelsene til forslag til planprogram, innspill og møtene i desember ble
planprogrammet revidert og sendt til Vestre Slidre kommune for politisk godkjenning. Det reviderte
planprogrammet ble vedtatt godkjent av kommunestyret i Vestre Slidre kommune 08.02.2018.

1.4.2 Medvirkning for utarbeidelse av planforslag
Medvirkning med berørte parter i planområdet etter godkjent planprogram og før innsendelse av
første versjon planforslag:
• Plankonsulent ba som en del av planutformingen, om ytterligere innspill i mars 2018 fra
aktørene i planområdet. De fleste interessentene i planområdet sendte på bakgrunn av dette
innspill og synspunkter. Noen tok også kontakt per telefon eller personlig oppmøte og ga
muntlige innspill.
• På plankonsulentens invitasjon ble det 28. og 29.mai gjennomført medvirkningsmøte med
hhv. skytebaneinteressentene, grunneiere og næringsdrivere. En av grunneierne deltok på
begge møtene. Der ble fagutredninger og første versjon av planbestemmelser og en
planskisse gjennomgått og drøftet.
• Etter møtene i mai fikk berørte parter mulighet til å komme med ytterligere synspunkter på
revidert versjon av førsteutkast av planbestemmelser og planskisse.
• I samarbeid med Vestre Slidre kommune ble foreløpige plandokumenter presentert og
drøftet med overordnede myndigheter i møte 28.08.2018.
Forslag til områderegulering Rogndokken nærings- og renovasjonsområde ble sendt inn til Vestre
Slidre kommune i begynnelsen av november 2018, og det ble ettersendt til grunneiere og andre med
virksomhet i planområdet. Det er mange hensyn å ta i planområdet, både interessene til de med
aktiviteter i planområdet og overordnede myndigheter som skal ivareta nasjonale og regionale
hensyn. Plankonsulent og -fremmer har ønsket å utarbeide et planforslag som i størst mulig grad
ivaretar alle hensyn.
Plankonsulenten tok initiativ til møte med kommunen og virksomhetshavere i planområdet, og dette
ble avholdt i samarbeid med Vestre Slidre kommune 26.11.2018. Fem av virksomhetshaverne i
planområdet deltok. Planforslaget ble presentert og gjennomgått, og det kom innspill og synspunkter
fra de fremmøtte. Flere av disse innspillene og synspunktene er videreført i det endelige
planforslaget.
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På møtet i november ble det klart at det var ønskelig å revidere faresone for skytebanene, og det ble
samtidig bestilt revidert støyutredning på bakgrunn av tilleggsopplysninger fra noen av aktørene. Den
reviderte utredningen om støy og sikkerhet ble sendt til virksomhetshavere i planområdet i
desember 2018/januar 2019, og det ble samtidig bedt om innspill fra skytebaneaktørene om noe
reduksjon av skytetidene. Innspill ble mottatt januar 2019 fra hovedaktørene for skytebanene, og de
er forsøkt hensyntatt i bestemmelsene i samråd med Vestre Slidre kommune.
Samtidig med revidering av støyutredning og innspill i november/desember 2018 og januar 2019 ble
plandokumentene gått gjennom på nytt og justert.
I planprosessen har det i tillegg til møter vært en god del kontakt med aktørene i planområdet på
mail, telefon og personlig oppmøte. Medvirkningsgraden fra aktørene i planområdet har vært ganske
stor eller stor sammenlignet med hva som er vanlig i planprosesser. Det har sikret at de ulike
aktørene i planområdet har fått relativt mye informasjon underveis, og de har fått anledning til å
komme med innspill og synspunkter før planforslaget har blitt behandlet av Vestre Slidre kommune.
Kommunens administrasjon har jevnlig vært orientert og/eller rådført, og de har vært med på alle
møtene beskrevet over.
Endelig planforslag ble sendt Vestre Slidre kommune for 1.gangs behandling februar 2019.

1.4.3 Høring av planforslag og videre planprosess
Forslag til områdereguleringsplan og bestemmelser samt tilhørende dokumenter behandles politisk i
Vestre Slidre kommune, og forslaget sendes deretter ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn i
minimum seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Etter høring og ettersyn skal planforslaget
revideres etter behov, og det reviderte planforslaget legges deretter fram for politisk sluttbehandling
i kommunen.
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
2.1 Nasjonale føringer
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes:
Lovverk og forskrifter:
• Plan- og bygningsloven
• Forurensningsloven
• Forurensningsforskriften
• Avfallsforskriften
• Naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 – 12
• Skogbruksloven
• Vannressursloven, spesielt §§ 43a og 54
• Drikkevannsforskriften
• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), spesielt §§ 1 og 12
• Forskrift om konsekvensutredninger
• Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer
• Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner
• Kart- og planforskriften
Veiledere, rikspolitiske retningslinjer og kommentarer:
- Temaveileder Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven,
Direktoratet for mineralforvaltning.
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, rikspolitisk retningslinje T-1442/2012 –
Klima- og miljødepartementet.
- Veileder Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging, Forsvarsbygg, datert 01.02.2017.
- NVEs retningslinjer nr. 2/2011, Flaum og skredfare i arealplanar, revidert 22.05.2014.
- Kommentarer til avfallsforskriftens kapittel 9: Deponering av avfall, veiledning på
www.miljodirektoratet.no, Miljødirektoratet.
- Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017)
Andre relevante
- Håndbok N100 Veg- og gateutforming (SVV 2013)
- Statlig planregningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved
kgl.res. av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
- Rundskriv T-2/98- Miljøverndepartementet, Nasjonale mål og interesser i fylkes- og
kommuneplanleggingen.
- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013

2.2 Regionale føringer
Det er få regionale føringer for planområdet som ikke fanges opp av de nasjonale. De mest relevante
føringene er:
- Regional planstrategi 2012-2016
- Regional plan for klima og energi 2013-2024
- Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017
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2.3 Kommunale føringer
Kommuneplanens arealdel for Vestre Slidre, vedtatt 11.09.2004, og arealet innenfor planområdet er
avsatt til næring, landbruk og erverv. Der er lagt inn at dagens reguleringsplaner i området skal
gjelde.

Utsnitt fra gjeldende kommuneplans arealdel for Vestre Slidre kommune.
Gjeldende reguleringsplaner i området
Planområdet inngår i et større areal som dekkes av Reguleringsplan for Rogndokken, vedtatt
07.07.1978. Arealformålene i planen som fremgår av bestemmelsene er industri, renovasjonsanlegg,
friområde, fareområder og veger. En skytebane inngår også i den opprinnelige planen for
Rogndokken.

Planområdene for gjeldende
reguleringsplaner er vist i blått.
Reguleringsplan Revisjon
Rogndokken er den nordre delen
av feltet, og de to pilene er
inntegnet for å vise grensen
mellom planområdene tydeligere.

11

Deler av reguleringsplanen for Rogndokken ble erstattet av «Reguleringsplanen Revisjon
Rogndokken», vedtatt 23.09.1996. Hovedformålene i planen er landbruk, renovasjon og
avløpsanlegg.
Deler av de to gjeldende reguleringsplanene skal erstattes av den nye områdereguleringen. Det tas
utgangspunkt i at Reguleringsplan Revisjon Rogndokken, vedtatt i 1996, oppheves samtidig med
egengodkjenning av ny områderegulering. Vestre Slidre kommune ønsker å oppheve
reguleringsplanen fra 1978 i den påbegynte rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Reguleringsplan revisjon Rogndokken, vedtatt i 1996.
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1 Beliggenhet, eiendomsforhold og planavgrensning
Planområdet ligger vest for fv. 51. Adkomst fra fv. 51 er via ca. 750 meter på Rogndokkevegen og
deretter ca. 1,3 km på Høvsvegen.
Planområdet ligger ca. 470-542 m.o.h. på et mindre høydedrag i en større østvendt helling der
laveste punkt i hellingen er Hovselva ca. 380 m.o.h., og høyeste punkt er ca. 890 m.o.h.
Det avgrensede planområdet er på 1 119 817,5 m2. Beliggenhet og planavgrensning er vist i hhv.
kapittel 1.1 og 1.2.
Eiendommene som er med i planområder, er gnr. 80 bnr. 2F1, 24, 24F7, 24F11, 24F12, 24F13, og
deler av gnr./bnr. 75/1, 75/5, 75/6, 75/16, 75/76, 79/10, 79/23, 80/2, 80/4 og 86/4. Eiendommen der
Valdres Kommunale Renovasjon IKS har sin hovedvirksomhet, er gnr. 80 bnr. 24. Valdres Kommunale
Renovasjon IKS eier teigene med festenr. 7, 12 og 13.

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Det er to private industrivirksomheter, et interkommunalt renovasjonsselskap, og to skytebanearealer med flere baner. Det er et synkeanlegg på eiendom gårds-, bruks- og festenr.80/24/F7 og et
infiltrasjonsområde på del av eiendom gårds- og bruksnr. 80/24, og begge disse er en del av
renovasjonsanlegget. I tillegg drives det skogbruk på landbrukseiendommen gnr. 80 bnr. 2.

Infiltrasjonsområde

Skytebaner

Hovedanlegget
VKR

Arealbruk i nordlige bebygde del av planområdet omfatter Valdres Kommunale Renovasjon (VKR),
skytebanene og et infiltrasjonsområde for VKR.
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Dagens
næringsarealer
metall

Miljøstasjon

Sør i planområdet er det
to industrivirksomheter,
Metallco Oppland AS avd.
Valdres og Valdres Metall
AS.
Helt sør i planområdet
har VKR en miljøstasjon.

3.2.1 Renovasjonsanlegg – Valdres Kommunale Renovasjon IKS
På omtrent 50% av arealet på eiendom gnr. 84 bnr. 24 har Valdres Kommunale Renovasjon tre
anlegg:
- Synke-/slamavskilleranlegg for kloakk
- Miljøstasjon for levering av avfall fra husstander og mindre mengder fra næringsdrivende
- Rebneskogen hovedanlegg som er renovasjonsselskapets hovedanlegg for de seks kommunene
VKR er eid av. Avfall som havner her er avfall fra næringsdrivende og restavfall. Arealet er delt
inn slik:
o Et deponi som fylles opp
o Et areal for mellomlagring av ulike typer avfall
o Et framtidig deponi
o Plasthaller og sorteringshall
o Komposteringsflate for slam med rankekompostering, der det er varme for raskere
omdanning
o Vaskehall
o Dieselanlegg for internt bruk i selskapet
o Vekt
o Kontorer, kantine og garderobe
o Fyrsentral med bruk metangass, flis, olje og elektrisitet - sikrer vannbåren varme internt
o Gassfakkel og gasspumpe for brenning av metan fra fylling
o Lagringsplass for containere
o Tre sigevannspumpestasjoner
o Dam 1 der sigevann pumpes opp og luftes
o Dam 2 der vann fra dam 1 renses ved bunnfelling
o Omlastningsstasjon
o Oljeutskiller
o Interne driftsveger og adkomstveg
o Parkeringsplass for lastebiler som brukes i driften
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o
o

Parkeringsplass for personbiler, både for ansatte og besøkende, ca. 50
biloppstillingsplasser
Diverse andre mindre arealer

Valdres Kommunale Renovasjon IKS har sin virksomhet knyttet til avfall og slamhåndtering fra
husholdninger, fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet i Valdres-regionen (Kilde: Selskapets
årsberetning for 2016). Selskapets hovedforretningsområder er innsamling, sortering og
emballering/pakking av avfall, samt videre behandling av slam. Uttransport av sorterte fraksjoner er
en vesentlig oppgave, samt vedlikehold av avfallsteknisk utstyr. Fylkesmannen i Oppland har gitt
konsesjon etter forurensningsloven til deponering av inert avfall innenfor dagens hovedanlegg. Det
deponeres derfor gips, asbest og annet innenfor anlegget. Det tas imot ca. 7-8 000 tonn bunnaske på
anlegget årlig, og av dette har noe blitt brukt under asfalt på interne veger og som mellomlegg i
deponiet.

Rensedammer i forgrunnen med
kollen i nord i bakgrunnen.

Vekt for mottak av avfall i
forgrunnen. Sorteringshallen i
bakgrunnen.
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Deponi for inert avfall sett fra
nord mot sør. Kompaktore kjører
på deponiets overflate.

Selskapet har egen brannbil som er i drift i sommerhalvåret.
Miljøstasjonen i planområdet er ment som en mal for hvordan andre miljøstasjoner kan bygges opp.
Miljøstasjonen ble ferdig i 2014 og er den største VKR har. Den er bygd opp av betongmoduler, og
allmennheten sorterer sitt avfall og kaster i containere.

Synkeanlegg og
infiltrasjonsområde sør i
planområdet håndterer
kloakk og vanlig avløp fra
de tre tomtene gnr. 80 bnr.
2 fnr. 11, 12 og 13 og
miljøstasjonen.

Planert areal på
hovedanlegget for VKR.
Det brukes for parkering av
lastebiler og
krokcontainere.
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Mot kollen sees kloakkslam
blandet med hageavfall og
bark, som komposteres på
betongplate og deretter
mellomlagres før utkjøring.

VKR anser at det vil bli større krav til kildesortering og gjenvinning av produkter, både mht. økt
kvalitet og strengere miljøkrav. Hovedanlegget i planområdet mottar også inert og farlig avfall.

Ca. 24 000 m3med trevirke
flises opp og selges til
flisfyringsanlegg.
Håndtering av kloakkslam
sees i bakgrunnen mot
forhøyningen.

Selskapets virksomhet omfatter i dag drift av kildesorteringsordning, innsamling av avfall, sortering
og omsetning av avfall, drift og vedlikehold av miljøstasjoner i alle eierkommunene, drift og
oppfølging av deponi for inert avfall og innsamling av avfall og slam til videreforedling. En større
andel av avfall går til gjenvinning. Andelen som gikk til gjenvinning i 2016 var 34%. Ca. 10% gikk i
2016 til deponi og ca. 56% til forbrenning i godkjente anlegg. Ca. 20% av forbrenningsavfallet blir
eksportert til Sverige. I Norge ble forbrenningsavfall i 2016 levert til Hallingdal Renovasjon, og VKR får
da bunnaske i retur.
Generelt for VKR ble det i perioden 2013-2016 årlig samlet og levert inn ca. 17 000 tonn avfall. I 2016
gikk 1660 tonn til deponi, 7487 tonn til forbrenning og 8282 tonn ble kildesortert. Avfallsmengden
var økende i perioden.
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Rebneskogen hovedanlegg er et svært viktig regionalt renovasjonsanlegg i og for Valdres.
Nærmere om tillatelser
Valdres Kommunale Renovasjon har tillatelse av 01.02.2009 til deponi kategori 2 for ordinært avfall
og deponi kategori 3 for inert avfall. Tillatelsen er i begrenset til følgende avfallstyper:
1. Ordinært avfall, jf. definisjon i avfallsforskriften §9-3 punkt f:
- restavfall fra husholdninger
- restavfall fra næringer
2. Farlig avfall i egne celler:
- kasserte utstyr som inneholder fri asbest (EAL 160212)
- asbestholdige isolasjonsmaterialer (EAL 170601)
- avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoff (EAL 120116)
- slam fra oljeutskillere (EAL 130503)
- kromholdig slam (EAL 040106)
3. Inert avfall, jf. definisjon i avfallsforskriften §9-3 punkt g) og vedlegg II.
Fra 1.juli 2009 er det ikke tillatt å deponere biologisk nedbrytbart avfall, se § 9-4, med unntak av fire
avfallstyper:
- Gateoppsop
- Forurenset jord og forurensede muddermasser
- Ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg
- Avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for gjødselvarer
I tillegg har Valdres Kommunale Renovasjon tillatelse til mellomlagring av sortert avfall i påvente av
ekstern disponering, intern bruk eller deponering. Dette omfatter:
- sortert trevirke (rent, behandlet og impregnert), bygg- og anleggsavfall, metall,
brennbart avfall, hageavfall/kompost, plast, papir og papp, og EE avfall.
Det skal være et eget separat mottak/mellomlager for forurensede masser og masser med ukjent
innhold. Forurensede masser fra ulike områder må ikke blandes sammen under mellomlagring. VKR
har videre tillatelse til:
- å drive gjenbruksstasjon eller miljøstasjon
- ta imot blandet næringsavfall for sortering
- kompostere slam og hageavfall
- omlasting av avfall
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3.2.2 Industri - Valdres Metall AS
Valdres Metall drifter behandlingsanlegg for ulike typer avfall. De har tillatelse fra Fylkesmannen i
Oppland for å drive:
1. Mottak og miljøsanering av kasserte kjøretøy til retursystem jf. avfallsforskriften § 4-5, som
kvalifiserer for utbetaling av vrakpant jf. avfallsforskriften § 4-2 første ledd.
2. Mellomlagring av farlig avfall og bilbatterier som genereres ved miljøsanering av
kjøretøyer.
3. Mottak, mellomlagring og sortering av kasserte elektriske og elektroniske produkter (EEavfall).
4. Mottak og mellomlagring av veggelementer, kjølevegger og kjøledisker
5. Mottak og mellomlagring av skrapmetall.
6. Mottak, mellomlagring og omlasting av enkelte andre typer avfall, som papp, papir,
restavfall og bygge- og riveavfall.
Eierne er pålagt å holde den støyskapende delen av virksomheten på et lavt nivå.
De to tillatelsene er i risikoklasse 2 og 3 etter gjeldende regelverk innen forurensning. Tillatelsene
gjelder for gårds-, bruks- og festenr. 80/2/11.
Ordinær driftstid er kl. 08:00 –16:00 på mandag-fredag og kl. 08:00 – 14:00 lørdager.
Valdres Metall fester også gårds-, bruks- og festenr. 80/2/13.

Eiendom gårds-, bruksnr. og festenr. 80/2/11 og 13 i bakgrunnen med virksomhet hos
Valdres Metall AS i bakgrunnen. Sett fra nord mot sør.
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Dagens industrivirksomhet er på
eiendommene gårds-/bruksnr.
80/2/ fnr.11, 12 og 13.

3.2.3 Industri – Metallco Oppland AS avd. Valdres/Valdres Metall AS
Metallco Oppland har et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak av EE-avfall og farlig
avfall på gårds-, bruks- og festenr. 80/2/12. Anlegget brukes per d.d. av Valdres Metall AS.

Metallco Oppland har behandlingsanlegg for kasserte kjøretøyer.
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3.2.4 Skytebaneanlegg – Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening
Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening (NAJFF) har 247 medlemmer (2018). Det ble i 2013 bygd ny
klubbhytte. Det er overbygd standplassbygg for bane 1, og det er flomlys. Banene ligger på eiendom
gbnr. 80/2 og gårds-, bruks- og festenr. 80/2/1.
Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening har to leirduebaner.
- To leirduebaner 50 meters: bane 1 og 2. Bane 1 er en gammel bane som ble restaurert rundt
1990. Bane 2 var en ny anlagt leirduebane rundt 1987. Det brukes stålhagl, men blyhagl var
vanlig tidligere. Det har vært doublemaskin i det nordligste kastehuset, dvs. bane 2, siden 1987,
ifølge NAJFF.
- Heimevernet har oppgitt at de bruker den sørligste leirduebanen tilhørende NAJFF samtidig med
bruk av skytterlagets areal. Hvilke våpentyper som blir brukt av HV, er beskrevet i kapittel 3.2.5.
NAJFF tillater også skyting mot inntil to leirduer om gangen, og de kastes da ut fra en kombinasjon av
følgende kastemaskiner: fastmontert jegertrapmaskin, fastmontert doublemaskin, og 2-4 stk.
transportable sportingmaskiner. Den fastmonterte doublemaskinen brukes kun på banen i nord.
Skytingen foregår med ulike oppsett og ut fra ulike værforhold fra standplassbygg, område mellom
standplassbygg og kastehus, og fra området foran kastehus. Det har også hendt at det skytes fra flere
«poster», dvs. at de skyter ferdig et sted og så går noen meter og skyter fra derfra osv. NAJFF har
oppgitt at skyteretningen er innenfor normal skytesektor. Denne formen for leirduesti og sporting
praktiseres først og fremst på bane 1 vinterstid og på bane 2 i sommerhalvåret med snøfri barmark.
Skyting foran standplassbygg er vist i vedlegg 1 i planbeskrivelsen.
Det skytes ca. 50-100 000 skudd per år, ifølge lokalforeningen. Det skytes i prinsippet alle ukedager,
men det er fast skytetid onsdag og torsdag og i tillegg arrangeres stevner et antall ganger i løpet av
året i helger og annet.

Et mindre klubbhus, t.h., og
baksiden av standplassbygget,
t.v. for bane 1. Bakerst til venstre
sees 300 meters banen til
skytterlaget.
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Bane 1 på leirduebanen til NordAurdal Jeger- og Fiskerforening
med leirduekastbygg til venstre.

Bane 2 på leirduebanen til NordAurdal Jeger- og Fiskerforening
med leirduekastbygget i
forgrunnen.

3.2.5 Skytebaneanlegg - Fagernes Skytterlag
Fagernes Skytterlag hadde per 01.01.2018 ca. 178 medlemmer. Banen ligger på eiendom gårds-,
bruks- og festenr. 80/2/1.
Rebneskogen skytebane i planområdet er viktig for ungdoms- og rekrutteringsøyemed generelt.
Fagernes Skytterlag bruker anlegget fast 3 ganger i uka fra ca. medio mai – medio september, og det
er et tosifret antall stevner i tillegg til noen andre stevner. Skytebaneanlegget har eksistert før 1978,
antagelig siden 1960-tallet. I tillegg til at banene har stor betydning for Fagernes Skytterlag, er den
også viktig for flere av de 11 skytterlagene som er en del av Valdres Samskytterlag.
Anlegget består av to standplassbygg med framskutt takoverbygg, et skytterhus med kjøkken og
møtesal, en mindre skytterbu til bruk ved stevner, et HV-hus som disponeres av Forsvaret, et lager og
et mindre mobilt sanitæranlegg. Banene består av:
- En 100 meters bane med ti målskiver
- En 300 meters bane med 20 målskiver.
- En bane for løpende elg
- mulighet for fem feltskytingsmål.
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Parkerings- og rumleplass
mellom standplassbyggene i
bildet, og klubbhusene.

Fagernes Skytterlag har oppgitt at det blir skutt fra ca. 15 000 - ca. 40 000 skudd per år.
Banene har blitt brukt for pistolskyting. Politiet eller andre har i gjennomsnitt brukt skytebanearealet
noen dager hver måned, ifølge opplysninger gitt av berørte i omgivelsene.

Standplassbygget med 300meters banen i bakgrunnen.

Flere mindre bygninger tilhører
skytebaneanlegget til Fagernes
Skytterlag på Rebneskogen. Det
nordligste standplassbygget.
Bak det er en internvei mellom
skytebanene og Høvsvegen og
bak denne sees noen av
bygningene tilhørende
skytterlaget.
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Terrenghøyden i bakgrunnen ligger nærmere enn 600 meter fra standplass. Den er derfor en såkalt
nærliggende bakgrunnshøyde, ikke fjerntliggende. Kulefang eksisterer som lav jordvoll bak hver
bane.
Heimevernet og Det Frivillige Skyttervesen har en samarbeidsavtale av 23.05.2007, om bruk av
skytterlagenes anlegg av Heimevernet. I tillegg kan det inngås lokale avtaler om bruk mellom det
lokale skytterlag og Heimevernet. Det foreligger lokal avtale fra 1995 mellom Fagernes Skytterlag og
Forsvarets bygningstjeneste, avd. Hamar, om bruk av anlegget. Avtalen omfatter rett til «årlig HVøvelse» for skarpskyting og bruk av skytterhuset og andre bygg. Heimevern-område Valdres består av
de seks Valdres-kommunene, og skytebaneanlegget i planområdet er mest aktuelt for disse.
Heimevernet har oppgitt at de bedriver skytetrening innenfor skytterlagets areal. De skyter fra
standplassbygg eller i bakkant av standplass dvs. veien blir brukt som oppstillingsplass og
øvingsområde. Det er rifleskyting med AG 3 militærrifle og MG 3 maskingevær kal. 7,62 mm med
helautomatisk ild fra både faste og tilrettelagte standplasser. Det blir også skutt med MP 5
maskinpistol og P 80 pistol kal. 9 mm.

3.2.6 Landbruk
Det drives skogbruk på eiendom gbnr. 80/2. Arealene består i hovedsak av skog av uproduktiv skog,
lav og middels bonitet. Over 400 m.o.h. er det tynt humusdekke og skog av lav bonitet F14 med furu
som dominerende treslag og feltvegetasjon som tyttebær, lavarter og spredt blåbærvegetasjon. For
øvrig er det barblandingsskog med mer enn 60% furu av lav - middels skogbonitet med feltvegetasjon
dominert av blåbær. Aldersklassene er stort sett hogstklasse V og II. Kun et mindre område i øst har
innslag av middels-høy bonitet, G17. De uproduktive skogarealer består i all hovedsak av myr og
sumpskog.

Oversikt over uproduktiv skog og skogbonitet, dvs. markas produksjonsevne for virkesproduksjon.
Kilde: valdreskart.no. Plangrense i rød strek.
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3.2.7 Bolig- og fritidsbebyggelse og annen bebyggelse
Det er ingen bolig- eller fritidsbebyggelse i planområdet. Nærmeste boligbebyggelse er 650 meter fra
skytebanene i sørvest og ca. 850 meter i vest. Mot øst er nærmeste bebyggelse ca. 1,1 km fra
skytebanene.
Det er sprengstofflager for entreprenører i Valdres med samlet kapasitet 9,9 tonn ca. 450 meter nord
for planområdet. Det er i klasse 1,1, og det er utenfor sikkerhetshetsavstand til planområdet i hht.
DSB veileder om oppbevaring av eksplosiver.

3.3 Landskap
Rebneskogen hovedanlegg ligger på en forhøyning ca. 530-536 m.o.h. i en større helling mot øst fra
ca. toppen av åsen på rundt 830-889 m.o.h. Åssiden mot øst er dominert av skog med mindre innslag
av jordbrukslandskap.
Arealet med hovedanlegget er sprengt ned til dagens kote fra ca. 524 m.o.h., og noe av den
opprinnelige forhøyningen er igjen nord for dagens planerte hovedanlegg. I hovedanlegget er det tre
deponier skapt ved sprenging ned til ca. kote 520.
Øst for forhøyningen hovedanlegget ligger på, heller det videre mot øst i skog mot elva Slidreåne i
dalbunnen. Vest for hovedanlegget ligger skytebanene på myr på kote 503-504, dvs. på et lavere
terrengnivå enn både landskapet i øst og vest. Det er en del av en terrengforsenkning mellom toppen
av åsen og forhøyningen med hovedanlegget, der det er noe barskog, sumpskog og myr. Det danner
grunnlag for bekk og bekkesig som renner sørover langs Høvsvegen. Valdres Metall AS driver sin
virksomhet på ca. på kote 480, og helt i sør ligger planområdet ca. 470 m.o.h.
Øvrige bekker i og utenfor planområdet renner stort sett østover i åsens helling. Det lille myrtjernet
Lomtjernet i nordvest ligger på kote 506. Infiltrasjonsområdet nord for tjernet ligger på kote 503-506.
Utløpet fra infiltrasjonsområdet er på kote 503.

Hovedanlegget til VKR ligger ca. 530-536 m.o.h. På østsiden av det heller det østover ned mot ca.
420-425 m.o.h. i elva Slidreåne, og vest for anlegget er det et lavere nivå i terrenget med innslag av
myrer og et lite myrtjern. Kilde: valdreskart.no.
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Avstanden fra åsryggen i vest til planområdet er ca. 2 km. I øst er høydedragene opp mot snaufjellet
ca. 5,5 km ca. 1100 m.o.h. og videre inn på snaufjellet lenger østover. Ca. 3,5-4 km fra planområdet
er det i øst terreng på 700-800 m.o.h. Avstanden til bebyggelsen i øst er fra ca. 0,6-2,6 km.

SKRAUTVÅL
RØN

En åsrygg skiller mellom planområdet og bebyggelsen vest for åsen, bl.a. Røn. I øst ligger
bebyggelsen i og nord for bygda Skrautvål. Planområdet markert med lilla sirkel. Åsryggens
hovedretning er markert med blå dobbeltpil. Hovedretning på helling ned fra åsene eller dalsidene er
markert med svart ensidig pil.

Forhøyningen nordøst for
leirduebanene er ca. 38 meter
høyere enn laveste nivå, kote
503-504, på skytebanene.

Fra bebyggelse er det deler av hovedanlegget på Rebneskogen som er synlig, kun fra øst. Det er
spesielt deponiet for inert avfall, sorteringshallen og diverse utearealer som er synlig fra bebyggelsen
i øst.
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Fra jordbruksarealene i øst er renovasjonsanlegget synlig (t.v.) i det skogdominerte landskapet. Til
høyre, dvs. i nord, synes jordbrukslandskap i bakgrunnen. Deler av hovedanlegget synes til venstre i
bakgrunnen. Her fra gården Mellomseter/Steinfjøse.

3.5 Trafikk
Høvsvegen er i dag en blindvei som ender ved elva Slidreåne på landbrukseiendommen gbnr. 80/2.
Det er ingen boligbebyggelse langs Høvsvegen utenfor planområdet i nord eller sør.
Trafikken på Høvsvegen begrenser seg i all hovedsak til trafikk til og fra virksomhetene i
planområdet. Det kan i hovedtrekk deles opp i:
- personbiler til og fra miljøstasjonen for allmennheten som skal levere sortert avfall.
- personbiler til og fra skytebanene for de som skal trene og konkurrere der
- lange kjøretøy og personbiler som skal til industriområdene og VKR sitt hovedanlegg
- begrenset trafikk i fbm. skogsdrift på eiendom gbnr. 80/2
Det foreligger ikke trafikktellinger for Høvsvegen, men det foreligger trafikktellinger for
Rogndokkvegen fv. 269 både fra fv. 51 til avkjøring Høvsvegen og fra avkjøring Høvsvegen videre
vestover på Rogndokkvegen. Ut fra tellingene på Rogndokkvegen hhv. 373 og 116 i årlig døgntrafikk
(ÅDT) øst og vest for avkjøring Høvsvegen, er årlig døgntrafikk på Høvsvegen 257 motorkjøretøy.
Andelen lange kjøretøy er ikke oppgitt, men det er grunn til å tro ut fra kjent kunnskap, at andelen
lange kjøretøy kan være rundt eller over 50%. Årlig døgntrafikk på fv. 51 nord og sør for avkjøring til
Rogndokken er hhv. 2964 og 3219.
På arealet ved innkjøring til hovedanlegget til VKR forekommer det parkering ved stevner på
skytebanearealet og ved at langtransporterende overnatter i eget kjøretøy.
Det er ingen regulær ferdsel med gående og syklende på Høvsvegen.
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Høvsvegen er nylig utvidet til ca. 7,0 meters kjørebanebredde.

3.6 Naturmangfold og vassdrag
Det er i planområdet ikke tidligere registrert naturmangfold av betydning, og en
naturmangfoldregistrering fra planområdet støtter dette. Et areal fordelt på et hovedfelt på 830
dekar og to mindre delområder på totalt 70 dekar er foreslått fredet som Øystre Slidreåne
naturreservat, og hovedparten av dette foreslåtte verneområdet grenser inntil planområdet i øst.
Det foreslåtte vernearealet inngår i både Øystre og Vestre Slidre kommuner.

Foreslåtte områder for naturreservat
gjennom frivillig vern av skog, markert
med lilla skravur. Kilde: Naturbasen,
Miljødirektoratet.

I forslag til forskrift for arealene har fylkesmannen i Oppland foreslått følgende § 1:
«Formålet med naturreservatet er å bevare et variert, middels stort restområde med gammel barskog
med innslag av kravfulle og rødlistede til dels fuktighetskrevende arter. Det er forholdsvis store
verdier knyttet til bekkekløftmiljøer og gammel barskog, men det er også kvaliteter knyttet til
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sumpskog, gammel lauvskog og kalkrik skog. Naturreservatet har gode bestander av rødlistede arter,
herunder også truete arter. Spesielt må framheves den gamle furu- og barblandingsskogen langs
elvene med til dels store mengder av den truete arten mjuktjafs som ses på som en ansvarsart for
Valdres. Naturreservatet er velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri utvikling. Det er en
målsetting å la skogen få utvikle seg fritt slik at verneverdiene knyttet til denne blir større.»
Lomtjernet er nevnt i kapittel 3.3, og fra infiltrasjonsområdet og fra tjernet renner det mot nord og
deretter mot nordøst og øst ned til elva i dalbunnen.
Skytebanene ligger på ei myr der utsig skjer mot sør i myrområdet og videre inn i bekken langs
Høvsvegen. Det kan være noe utsig mot nord lengst nord på skytebanearealet.
Øst for metallhandlervirksomheten er det en mindre bekk som renner langsgående denne og så i
bekk videre østover ned til elva i dalbunnen.
Vest for forhøyningen i nord er det et mindre myrområde der utsig skjer mot nord og deretter
østover.

3.7 Kulturminner og kulturmiljøer
Innenfor planområdet er det kjent fem kulturminnelokaliteter; id 3260, id 149076, id 149101, id
149078 og id 236537. Den sistnevnte ble registrert som følge av arkeologisk registrering i saken. Alle
er kullgroper og jernframstillingsanlegg fra før-reformatorisk tid og er derfor automatisk fredet etter
kulturminneloven. Det er på hver lokalitet 1-4 kullgroper.

Det varslede planområdet i svart heltrukken strek, omfatter tre kullgroper spredt og et mindre felt i
sør øst for Høvsvegen med flere kullgroper. Kilde: valdreskart.no .
Lokalitet id 149078 er et kullfremstillingsanlegg med fire kullgroper helt sør i planområdet, øst for
Hovsvegen, sannsynligvis opprinnelig et jernframstillingsanlegg med tilhørende slaggforekomst.
Lokalitet id 3260 er en kullgrop beliggende mellom Lomtjernet og infiltrasjonsområdet i nord. I følge
kulturminneavdelingen hos Oppland fylkeskommune er kulturminnene med ID 149 078 og 3260 de
viktigste å bevare.
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3.8 Berggrunn og løsmasser
I følge Norges geologiske undersøkelser (NGU) inngår planområdet i et større område dominert av:
Kvartsitt til subarkose, blågrå, med overgang til glimmerkvartsitt med konglomeratlag. Lagene er fra
sen-kambrisk tid og er en del av Vangs-Fortun-dekket.

Løsmassene i planområdet består mye av tynn morene (lys grønn), tykk morene (klar grønn) og torv
og myr (rødbrun). Kilde: NGU.
I planområdet er det mye morenemateriale avsatt fra isbreer, og deler av området i vest er myr og
torv.

I overflaten og ved sprenging kommer
skiferlag til syne mot kollen.

Store deler av planområdet er innenfor aktsomhetsområde for radon (NGU). Over 50% er klassifisert
med høy aktsomhet, og det øvrige er klassifisert til moderat-lav eller usikker.
Det er ifølge kartinnsynsløsningen ingen fare for jord- eller flomskred i planområdet, ifølge
kartinnsynsløsningen valdreskart.no. I øst er det deler av et utløsningsområde for snøskred, og i vest
er det to mindre utløsningsområder med utløpsområde i planområdet, jf. figur under.
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Det er to mindre utløsningsområder for snøskred vest i planområdet og en del av litt større i øst.
Kilde: valdreskart.no.

3.9 Forurensning
3.9.1 Forurensning til vann og grunn
Miljødirektoratets database miljostatus.no viser at Rebneskogen skytebane har status «Forurenset
grunn», påvirkningsgrad kategori 2 – Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk.
Arealet ligger på eiendom gbnr. 80/2 festenr. 1. Det er registrert metallforbindelser uten at
konsentrasjon er kjent. Arealet registrert med denne status, er 99 m2, men det ble ved bruk av
trekant tidligere ikke nøyaktig avgrenset. Et ikke kartlagt areal som dette med kjent bruk av arealet i
mer enn 45 år, innebærer ytterligere forurenset grunn enn det som foreløpig er registrert, jf. rapport
av 23.05.2018 utført av Multiconsult. Arealet som er benyttet, er leirduebanene, skytterlagets baner
og Heimevernets og øvrige aktiviteter. Det er også grunn til å tro at konsentrasjonen av ulike
forurensende forbindelser varierer over skytebanene og i en viss grad rundt dem, og for
leirduebanene er det mer forurenset over en større andel av banen grunnet at hagl spres utover og
det også utøves sporting og leirduesti med skyting fra andre steder enn standsplassbyggene. På
skytterlagets baner vil med unntak av aktivitet fra politiet og Heimevernet, konsentrasjonen eller
nivåene av dem sannsynligvis være høyest ved målskiver og jordvollene rett bak dem.
Videre har samme database registrert et areal på ca. 516 756 m2 på eiendom gnr. 80 bnr. 24 som
kommunalt deponi, status «Forurenset grunn», påvirkningsgrad kategori 2 – Akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk. Det er registrert metallforbindelser, klororganiske forbindelser,
benzen, toluen, xylen, ethylbenzen, polyklorerte bifenyler, totale hydrokarboner, med ukjente
konsentrasjoner. Arealene med denne status omfatter hele eiendom 80 bnr. 24 og avløpsanlegget
nordvest i planområdet. Arealavgrensningen er ikke helt nøyaktig, f.eks. helt i nord på eiendommen
som fortsatt består av jomfruelig skogsmark.
Grunnen til Valdres Metall og Metallco er også sannsynlig forurenset, jf. fagutredning om
forurensning til vann og grunn i saken. Valdres Metall har opp gjennom årene håndtert miljøfarlig
avfall både på fast dekke og utenfor. Siden 1998 har de hatt 48 m2 med fast dekke under tak. Som
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følge av gjeldende konsesjon skal det legges ned ny avskiller i grunnen og støpes ny plate med tak
over.
I henhold til Avfallsforskriften er forurenset grunn når den tas opp, å betrakte som avfall. Slikt avfall
skal deponeres og håndteres i tråd med forskriften. Forurenset grunn på skytebane kan i verste fall
kun håndteres/deponeres utenlands.
Det vises for øvrig til konsekvensutredningen kapittel 5.

Forurenset grunn på
Rebneskogen
skytebane og
renovasjonsanlegget
vist med tre gule
trekanter og to gule
felt i planområdet.
Kilde: miljostatus.no
og grunnforurensning,
Miljødirektoratet.no .

3.9.2 Støy
Skyting på skytebanene til Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening og Fagernes Skytterlag skaper støy.
Virksomheten er beskrevet i kapittel 3.2.4 og 3.2.5, og det er grunn til å tro at skytingen gir støy over
grenseverdiene beskrevet i retningslinje T-1442/2016.
Trafikk skaper støy, men det er ut fra trafikkmengde ikke grunn til å tro at det overskrider
grenseverdiene for støy. Industrivirksomheten i planområdet skaper ikke vesentlig støy.

3.10 Barn, unge og friluftsliv
Det er et grendehus nord for planområdet. Det er i planområdet ingen spesielle interesser for barn
og unge utover at skytebanene kan brukes av ungdom under oppsyn, og at allmennheten kan plukke
bær og sopp o.l. og utøve enkelt friluftsliv i utmark. Det er ingen oppkjørte skiløyper eller merkede
turstier i eller rundt planområdet. Det er ikke spesielle interesser for friluftsliv i eller rundt
planområdet.
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
4.1 Hensikt og arealformål
Planens hovedhensikt er definert i bestemmelsene punkt 1:
Områdereguleringen skal legge til rette for et regionalt renovasjonsområde med avfallshåndtering for
avfall fra næringsdrivende, husstander, fritidsbebyggelse og andre. Områdereguleringen skal legge til
rette for annen næringsvirksomhet for tilknyttede bransjer innen avfallshåndtering og annen industri
og næring. Planen tilrettelegger også for aktiviteter på skytebaner.
Innenfor reguleringsplangrensen er det følgende formål i hht. kart- og planforskriften, med areal:
§ 12-5 Nr. 1 Bebyggelse og anlegg
• Skytebane, kode 1470 - areal 140 677 m2
• Energianlegg, 1510 – areal 79,2 m2
• Avløpsanlegg, kode 1542 – areal 51 734,5 m2
• Renovasjonsanlegg, kode 1550 – areal 221 104 m2
• Forretning/Kontor/Industri, kode 1811 – areal 251 044 m2
• Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Forretning/Kontor/Industri/Skytebane,
kode 1800 – areal 48 576,0 m2
§ 12-5 Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Kjøreveg, kode 2011 – areal 14 817 m2
• Annen veggrunn – tekniske anlegg, kode 2018 – areal 472,3 m2
• Annen veggrunn – grøntareal, kode 2019 – areal 12 956,6 m2
§ 12-5 Nr. 3 Grønnstruktur
• Grønnstruktur, kode 3001 – areal 185 259,6 m2
§ 12-5 Nr. 5 Landbruk-, natur- og friluftsformål
• Skogbruk, kode 5112 – areal 169 971 m2
• Vern av kulturminner og -miljø, kode 5600 – areal 11 890,6 m2
§ 12-5 Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, kode 6001 – areal
11 235,7 m2
§ 11-8 Hensynssoner
• Sikringssone – frisikt, kode 140
• Faresone – skytebane, kode 360
• Faresone – høyspenningsanlegg, kode 370
• Båndleggingssone – båndlegging etter lov om kulturminner, kode 730
Automatisk fredede kulturminner der fredningen skal fjernes, er avmerket som
bestemmelsesområde i plankartet.
Planområdets totale areal er 1 119 830,325 m2.
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4.2 Bebyggelse og anlegg
4.2.1 Skytebane
Hensikten med å regulere de eksisterende skytebanene og videre endringer av dagens skytebaner
må vurderes i fht. konkret prosjektering, dagens dimensjonering, støy, fare og inngrep. Etter mer enn
40-50 års drift er grunnen forurenset, og skyting er støyskapende og farlig, hvilket gjør at både
grunnen og aktivitetene der omfattes av ulike regelverk. Det er vanlig i reguleringsplan og
planbestemmelser å implementere en del av gjeldende regelverk slik det skal gjelde for det aktuelle
skytebanearealet, jf. innspill fra Fylkesmannen i Oppland om bestemmelser for styring av
forurensning til varsel om oppstart. Miljødirektoratet har generelt uttalt for skytebaner at det burde
vært plikt om å søke utslippstillatelse etter forurensningsregelverket, men det er per dags dato ikke
generell søknadsplikt for skytebaner. For å sikre at plan og bestemmelser blir et godt styringsverktøy
som skaper forutsigbarhet for alle parter, er derfor bestemmelser om forurensning innarbeidet. Det
er en fordel for alle at bestemmelser fra ulike lovverk er samlet og konkretisert spesielt for
skytebanene det gjelder.
I plankartet er dagens skytebaner tegnet inn, men det er litt redusert i forhold til gjeldende
reguleringsplan siden areal i bakkant av faresonen er tatt ut. Samtidig er begge leirdueskytebanene
tatt med hvilket er en forbedring sammenlignet gjeldende reguleringsplan. Faresonen er beregnet ut
fra skyting fra standplassbyggene og foran standplassbygg på leirduebanene.
Ved utarbeidelse av bestemmelser har det blitt hensyntatt ulike regelverk, ønsker fra
skytebaneaktørene og utredninger om sikkerhet og støy samt forurensning. Spesielt mht. våpentyper
og poster for skyting har det vært søkt råd fra fagutreder slik at bestemmelsene holdes innenfor
gjeldende regelverk for sivile skytebaner, faresone og støyretningslinje T-1442/2016. Vestre Slidre
kommune har også blitt bedt om og har kommet med tilbakemelding på bestemmelsene før
innsending av planforslaget.
Forsvaret må søke dispensasjon fra det sivile regelverket for feltskyting for annen skyting enn med
HK-416, AG3 og maskingevær fra standplassbyggene i SB1 21 dager i året, men dette anses ikke å
legge begrensninger utover dagens bruk av Heimevernet. Bestemmelsene er utformet slik at de
slipper å søke dispensasjon fra planbestemmelsene i tillegg. Skytebanen er viktig for HV Valdres og
har derfor en vesentlig samfunnsnytte.
Skytebanene består av:
- Felt SB1 med standplassbygg og målskiver på 100 meter og 300 meter i tillegg til bane
løpende elg.
- Felt SB2 med standplassbygg på leirduebaner
All skyting skal i hovedsak foregå fra standplassbygg med følgende unntak:
- I felt SB2 tillates minisporting/leirduesti med standplass inntil 25 meter foran standplassbygg.
Det tillates skyting:
- mandag – fredag kl. 10.00 - 22.30
- lørdag 09.00 - 18.00
- søndag kl. 12.00 - 18.00
Følgende unntak gjelder fra tidene over:
- Approberte stevner med rifle og/eller hagle tillates inntil 25 dager per år da det lørdager og
søndager inkludert helligdager i påske og pinse, er tillatt med skyting kl. 09.00-21.00.
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Med unntak av tider for approberte stevner i punktet over, tillates ikke skyting på banen
1.nyttårsdag, langfredag, 1.påskedag, 17.mai, Kristi himmelfartsdag, 1.pinsedag, julaften,
1.og 2.juledag og nyttårsaften.
Forsvaret kan ha trening inntil 21 dager per år fra kl. 08.00-22.00 med skyting med AG3, HK416 og maskingevær fra standplassbygg i felt SB1.

HK-416 er lagt til i bestemmelsene fordi Forsvaret kan ha ønske om at HV også bruker våpenet i nær
framtid. Det er Heimevernet avd. Valdres som er mest aktuell bruker av SB1. HK-416 er ikke merkbart
mer støyende enn AG3, i flg. fagutreder.
Faste organiserte tider for trening og øvelse med rifle og hagle tillates innenfor tidspunktene:
- kl. 16.00-22.00 tre dager mandag-fredag og
- kl. 12.00-17.30 på lørdag eller søndag.
Skyting med pistol og bruk av andre militære skytevåpen enn det som er gitt tillatelse til over, krever
tillatelse fra gang til gang etter det sivile regelverket for feltskyting eller gjennom militært regelverk.
Ved aktivitet i regi av Forsvaret skal det opplyses for allmennheten med skilt langs Høvsvegen og ved
brev til nærmeste bolig.
Lagring av våpen og ammunisjon skal skje etter gjeldende regelverk.
Alle nye standplassbygg for skytebanene skal ha støydempende, tette vegger og tak, og ved utvidelse
og ombygging av eksisterende standplassbygg skal støydempende vegger og tak inngå for utvidelsen.
For 100- og 300-meters bane samt løpende-elg-bane skal det være minimum 3,5 meter
støydempende båsvegger for annen hver skytter, innvendig støydemping og framtrukket tak i
skyteretningen.
I bestemmelsene er det presisert behov for støyutredning ved endringer ved at det ved nye baner,
vesentlig endring av banenes plassering og/eller endring /oppføring av nye standplassbygg må det
dokumenteres at endringene ikke medfører vesentlig økning av støynivåene i strid med gjeldende
retningslinjer for støy. Dette er i tråd med støyretningslinje T-1442/2016 og vil sikre forutsigbarhet
for andre parter og interessenter i og utenfor planområdet. Faresoner må ved endring påvises av
fagkyndig at de er akseptable.
Bebygd areal (BYA) i bestemmelsene er større enn dagens bebygde areal tilhørende
skytebaneinteressentene. Samlet bebygd areal (BYA) for feltene SB1 og SB2 er i bestemmelsene
henholdsvis maksimum 1500 m2 og 1000 m2, og det er tatt hensyn til dagens bebygd areal og
muligheter innenfor dagens arealer. Parkering inngår i bebygd areal, og det er innenfor felt SB1 og
SB2 satt krav om minimum hhv. 13 og 10 biloppstillingsplasser á 18 m2.
Maksimum tillatte møne- og gesimshøyde for bygg er 6,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert
terreng. Dagens bygg er på en etasje. Bestemmelsene tillater derfor både utvidelse i grunnflate og to
etasjer.
Av bestemmelsene fremkommer videre at:
- Før det kan foretas terrenginngrep i grunnen herunder grøfting, grøfterensk, graving o.l. skal
konsekvenser vurderes for, jf. forurensningsforskriften del 1 kapittel 2 og vannressursloven
§43 a m.fl.:
o Endringer i vannstand/-balanse, avrenning/hydrologi,
o Potensiell forurensning til grunnvann og omgivelsene.
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For forurensningsmyndighetens, vassdragsmyndighetens og evt. helsemyndighetenes
vurdering av terrenginngrep i selve skytebanene skal miljøtekniske undersøkelser utført av
fagkyndige, ligge til grunn.
Alle bygge- og anleggstiltak som kan påvirke vannstand, vannkvalitet og avrenning ut av
skytebanene skal vurderes av forurensningsmyndighet og vassdragsmyndighet før evt.
igangsetting.

4.2.2 Energianlegg
De to frittstående nettstasjonene i planområdet har arealformål energianlegg, E1-2, med et tillegg på
1-2 meter rundt. I bestemmelsene er det oppgitt at det tillates nettstasjoner i feltene. Over dem og
rundt arealformålet er det i en sone på 5 meter faresone høyspenningsanlegg.

4.2.3 Avløpsanlegg
Innenfor felt A1 kan det tillates drift av avløpsanlegg som synkeanlegg for infiltrering av kloakk.
Innenfor felt A2 kan det tillates infiltrasjonsområde for sigevann o.a. fra renovasjonsanlegget, etter
godkjenning fra forurensningsmyndighet. Rundt avløpsanlegget i samme feltet skal det være et
skjermingsbelte med naturlig vegetasjon på minimum 20 meter. Det kan tas ut trær med høyde over
2 meter for å sikre nok lys inn i anlegget. Der det er for lite vegetasjon skal det plantes naturlig
trevegetasjon. Bestemmelsene er i stor grad en videreføring av dagens planbestemmelser for feltet.

4.2.4 Renovasjonsanlegg
Renovasjonsområdene er delt inn i tre:
- dagens renovasjonsarealer i tillegg til litt utvidelse, R1
- dagens miljøstasjon i sør med litt utvidelse, R2
- et areal for framtiden som foreløpig er tatt i bruk for tørking/lufting av masser, R3. Det foreligger
ikke konkrete planer for utbygging av området.
Det tillates innenfor feltene, R1, R2 og R3, oppføring av bygninger og anlegg som naturlig hører til
drift av renovasjonsanleggene. Nødvendig parkeringsareal må inngå i byggesøknad.
I felt R1 tillates drift og utvikling av renovasjonsanlegg. Virksomheten gjelder for avfall levert av
næringsdrivende og avfall innsamlet av renovasjonsselskapet.
I felt R2 tillates drift av miljøstasjon.
I felt R3 tillates etablert og opparbeidet areal for renovasjonsanlegg i tilknytning til felt R1. Naturlig
terreng kan sprenges ned til kote 534. Terrenginngrep for opparbeiding av deponi kan kun skje etter
tillatelse fra forurensningsmyndighet.
Maksimum tillatte møne- og gesimshøyder målt fra ferdig planert terreng er:
- For felt R1: 11,0 meter målt fra kote 537
- For felt R2: 7,0 meter
- For felt R3: 5,0 meter ved bygging over kote 538. Ved bygging under eller på kote 537 kan
bygg ha mønehøyde inntil 11 meter. Det tillates ikke bygging over kote 540. Differensiering i
byggehøyder er valgt ut fra landskapshensyn.
Det tillates ikke reflekterende materiale på utvendige vegger. Takflater skal ha mørk, matt farge.
Byggenes fasader skal enten være mørk grå, beige, brun eller av annen matt jordfarge.
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Maksimal grad av utnyttelse er %BYA=80%.
Naturlig trevegetasjon skal bevares spredt i feltene for å dempe landskapsvirkningen av bygg og
anlegg. Planting av naturlig trevegetasjon skal utføres ved behov for å oppnå dette.

4.2.5 Forretning/Kontor/Industri
Det tillates innenfor feltene, FKI 1-6 oppføring av bygninger og anlegg for forretning, kontor og
industri. Felt FKI1er dagens metallhandlervirksomhet for Valdres Metall, og Valdres Metall driver
også på festetomta til Metallco i felt FKI2. De øvrige feltene er tegnet inn etter ønske fra
grunneierne, men arrondering er justert for å ivareta grønn og teknisk infrastruktur.
Av bestemmelsene framkommer at adkomstveger i feltene skal dimensjoneres i tråd med gjeldende
vegnormal.
Ved etablering av ny industrivirksomhet skal konsekvenser og hensyn til samlet belastning i form av
forurensning i og fra planområdet, vurderes før byggetillatelse kan gis.
Siden FKI5 ligger på noe våt grunn, skal geoteknisk vurdering utføres før vurdering av terrenginngrep
i FKI5. Vannskillet kan være noe diffust i området, men det er påregnelig at noe avrenning skjer fra
både renovasjonsanlegget og leirduebanen til FKI5. Status for forurensning i grunnen og endring av
hydrologiske forhold ved terrenginngrep må kartlegges og evt. tiltaksplan utarbeides, jf.
forurensningsforskriften del 1 kapittel 2 og vannressursloven.
Dersom det skal foretas terrenginngrep i myr eller sumpskog i felt FKI6, skal det før etablering av ny
næringsvirksomhet vurderes grad av forurensning i grunnen og evt. foretas en kartlegging av
forurenset grunn på det aktuelle feltet, jf. forurensningsforskriften del 1 kapittel 2 og
vannressursloven.
For feltene FKI3-4 skal det før etablering av ny næringsvirksomhet vurderes grad av forurensning i
grunnen og om behov foretas en kartlegging av forurenset grunn på det aktuelle feltet, jf.
forurensningsforskriften del 1 kapittel 2 og vannressursloven.
Dersom det skal foretas terrenginngrep i myr eller sumpskog i felt FKI6, skal det før etablering av ny
næringsvirksomhet vurderes grad av forurensning i grunnen og evt. foretas en kartlegging av
forurenset grunn på det aktuelle feltet.
Maksimum tillatt mønehøyde i feltene FKI med unntak av felt FKI3, er 11,0 meter fra gjennomsnittlig
planert terreng. Maksimum tillatte mønehøyde i felt FKI3 er 9,0 meter fra gjennomsnittlig planert
terreng. Hensikten med å ha noe redusert byggehøyde i felt FKI3 er å ta hensyn til fjernvirkning fra
øst.
Maksimal grad av utnyttelse er %BYA=80%. Nødvendig parkeringsareal må inngå i søknad om
rammetillatelse. Det skal være minimum 10 biloppstillingsplass per 1000 m 2 BRA i hver felt.
Samlet kapasitet for strømleveranse skal vurderes ved etablering av ny virksomhet. Det tillates
etablering av nettstasjoner.
Ved uttak av fjell for bearbeiding av terreng i felt FKI4 tillates uttak inntil fem år, og palltrinn ved
ferdig uttak skal være maksimum 10 meter og hyllebredde minimum 7 meter. Avdekningsmasser skal
legges til side og lagres før uttak. Avdekningsmasser skal legges på palltrinn og skog skal etableres
ved planting på hyllene innen etter år fra ferdig uttak.

37

4.2.6 Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Forretning/Kontor/Industri/Skytebane
Feltene, FKI/SB, er valgt som kombinert formål fordi det skal kunne gi mulighet til pistolbane
/skytebane. De er egnet for en kortere pistolbane samtidig foreligger ingen konkrete planer om
opparbeidelse av pistolbane eller annen skytebane i feltet. Dersom skytebane ikke er aktuelt, åpner
formålet for at det i stedet kan være forretning, kontor og /eller industri.
Siden dimensjonering av skytebaner krever detaljprosjektering, er det satt krav om detaljregulering
ved planlegging av skytebane. På denne måten kan konsekvenser for miljø og samfunn samt hensyn,
bli bedre vurdert og innarbeidet ved slik type utbygging.
Av planbestemmelsene fremkommer at:
I feltene er det tillatt med formål forretning/kontor/industri og/eller skytebane.
Innenfor feltene kan for tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §20-1, første ledd bokstav a, ikke
finne sted for utendørs skytebane før det foreligger godkjent detaljregulering. Detaljregulering skal
angi nærmere utforming av arealene og bestemmelser om maksimum byggehøyde,
planeringshøyder, adkomster, parkering, plassering av bebyggelse og utearealer. Om det skal
anlegges utendørs skytebane, skal støyutredning foreligge basert på dimensjonering av skytebane.
Det må foreligge dokumentasjon for hensyn til og grad av skredfare og forurensning ved
byggesøknad ved formål FKI og skytebane. I tillegg gjelder for formål FKI bestemmelsene som nevnt i
punkt 3.5 generelt og for FKI/SB1 gjelder spesielle bestemmelser for FKI4.
I FKI/SB2 kan det være noe bløtere partier, men slike uegnede arealer vil bli fanget opp og vurdert i
en detaljregulering.
Feltet FKI5 har blitt ytret som et mulig ønsket areal for pistol-/skytebane, men på grunn av myr og
sump/våtmark samt vannskille med fare for spredning av forurensning har man ikke valgt kombinert
formål FKI/SB for FKI5. Innspillet om dette kom svært sent i prosessen, men dersom det ønskes å
detaljregulere skytebane i felt FKI5 må det evt. konsekvensutredes etter forskrift. En
konsekvensutredning av skytebane der vil være enklere med et konkret utbyggingsprosjekt.
Bestemmelser om palltrinn, hyllebredde, avdekningsmasser og skogplanting for FKI/SB1 er i tråd med
veileder fra Direktoratet for mineralforvaltning, og det skal redusere landskapsvirkning av
bruddveggen mot øst.

4.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur
4.3.1 Kjøreveg
Høvsvegen har regulert kjørevegbredde 7,0 meter til og med avkjøring til hovedanlegget for VKR, felt
R1. Nord for dette er Høvsvegen regulert til kjørevegbredde 6,5 meter. Minimum kjørebanebredde
fremkommer av planbestemmelsene som minimum 6,0 meter for Høvsvegen og adkomst til feltene
FKI1 og 2, hvilket er i tråd med standard for veier i industriområder gitt i vegnormalen N100 Veg- og
gateutforming. Høvsvegen vil være kommunal som i dag.
Adkomstveg til feltene SB1 og 2 er regulert til 4,5 meter, og av bestemmelsene fremkommer at
minimum kjørebanebredde er 4,0 meter. Denne adkomstveien vil fortsatte være privat.
For feltene FKI3-7 er bredder for adkomstveger satt i bestemmelsene under formål FKI, se kapittel
4.2.5.
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4.3.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg
Dette arealet er på begge sider av innkjøring til felt R1, og det er et asfaltert areal som brukes som
snuplass, parkering ved stevner på skytebanene og veibane ved lange kjøretøy. Av bestemmelsene
fremkommer at det tillates veiareal og – skulder med toppdekke av asfalt.

4.3.3 Annen veggrunn – grøntareal
I arealet inngår skjæringer og fyllinger som sidearealer til veg. Arealene kan tilsås med
naturfrøblanding og/eller gress. Grøftene langs veg er viktige for overvannshåndtering.

4.4 Grønnstruktur
4.4.1 Grønnstruktur
Naturlige vegetasjonsbelter skal beholdes og i nødvendig grad suppleres ved treplanting for å sikre
en vegetasjonsskjerm i feltene G1-G12. Det skal sikres et belte med trær for å skjerme mot innsyn fra
omkringliggende arealer til bebyggelse og anlegg, spesielt renovasjonsanlegget og andre større
bebygde og opparbeidede flater.
For felt G1 skal det være et sammenhengende vegetasjonsbelte med stående skog. Feltets
hovedfunksjon er å være buffer mellom skytebanene og annen virksomhet. Det er ikke tillatt å foreta
terrenginngrep i G1, herunder graving og grøfterensk, i strid med gjeldende regler uten tillatelse fra
berørte forurensningsmyndigheter. For myrarealer skal i tillegg behovet for hydrogeologisk og
geoteknisk utredning vurderes og evt. ligge til grunn.
Felt G2 skal være naturlig vegetasjon med trær, og feltets funksjon er å skjerme mot innsyn og
dempe landskapsvirkning.
Feltene G3-G4 skal bestå av tett skog som demper innsyn og landskapsvirkning fra omgivelsene,
spesielt fra øst. Det tillates kun skånsom hogst, og snauhogst er ikke tillatt.
Felt G5 skal bestå av tett skog som skjermer mot innsyn og demper landskapsvirkningen av
skytebanene.
Feltene G8-G12 skal ha naturlig vegetasjon med trær, og feltenes funksjon er å skjerme mot innsyn
og dempe landskapsvirkning.

4.5 Landbruk-, natur- og friluftsformål
4.5.1 Skogbruk
I felt S1 skal det drives skogbruk etter landbrukslovgivningen. I felt S2 skal vegetasjonen skjøttes slik
at det hele tiden er en vegetasjonsskjerm mot skytebaneområdene og mot Lomtjernet.

4.5.2 Vern av kulturminner – og miljø
I tråd med anbefalingen fra Oppland fylkeskommune som kulturminnemyndighet, er arealformålet
lagt som en sone på 20 meter fra sikringssonen rundt lokalitet id 3260. Arealet mellom dagens
miljøstasjon i sør og plangrensa er avtegnet i plankartet til formål vern av kulturminner- og miljø,
hvilket sikrer et bedre vern av lokalitet id 149078 enn i dagens situasjon.
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Bestemmelsene for arealformålet er i tråd med anbefalingen fra kulturminnemyndigheten: Innenfor
arealformål LNF, jf. pbl §12-5, ligger kullgrop ID3260 og kullfremstillingsanlegg ID149078 som er
avmerket på plankartet. Kulturminnene med sikringssonene er automatisk fredet etter lov om
kulturminner §§ 4, 6 og 8. Formålet med reguleringen er å sikre et helhetlig kulturmiljø omkring
kulturminnet. Alle tiltak innenfor de to feltene skal forelegges kulturminnemyndighetene for
godkjenning.

4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
4.6.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Lomtjernet har et areal på ca. 3 800 m2, og arealet er gitt arealformålet bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone. Noe av strandsonen rundt myrtjernet, spesielt mot
skytebanene, er derfor tatt med i arealformålet.
Av bestemmelsene fremkommer at det skal sikres et naturlig vannspeil. Tjernet skal ha naturlig
avrenning mot nordvest. Naturlig vegetasjon skal bevares.

4.7 Hensynssoner
4.7.1 Sikringssone – frisikt
I plankartet er det tegnet inn frisiktsoner 6x100 meter for utkjøring på Høvsvegen. Dette er i tråd
med håndbok N100/2014 for øvrige veger HƟ1 med fartsgrense 80 km/t og ÅDT<1500. Innen
frisiktsonene tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers
kjørebanenivå. Primærvegens kjørebane skal være synlig i hele sikttrekanten. Det kan som del av
trafikktiltak, tillates nødvendige stolper inntil 15 cm i diameter. Selv om N100 er revidert i ny versjon
høsten 2018 anses det ovenstående i tråd med denne.

4.7.2 Faresone skytebane
Innenfor faresonen for skytebanene er det høy sannsynlighet for prosjektiler ved skyting, og området
omfattes av areal der godkjent sikkerhetsinstruks skal gjelde. Faresonen er avtegnet av fagperson og
er tegnet med utgangspunkt i skyting fra standplassbyggene, dvs. fra øst mot vest.

4.7.3 Faresone høyspenningsanlegg
Faresonen er over arealformålet energianlegg og fem meter rundt dem. Av bestemmelsene framgår
at netteiers krav til sikkerhetsregler for bygg, anlegg og aktiviteter skal følges.

4.7.4 Båndleggingssone – båndlegging etter lov om kulturminner
De to kulturminnene som fortsatt skal fredes er markert med en båndleggingssone over. Av
bestemmelsene fremgår at ingen inngrep som berører grunnen er tillatt. Hensikten med sone og
bestemmelser er å synliggjøre selve kulturminnelokalitetene og tydeliggjøre fredningen. Dette er
etter ønske fra kulturminnemyndighetene.
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4.8 Fellesbestemmelser
4.8.1 Automatisk fredede kulturminner
Det er et potensial for funn av flere kulturminner i grunnen. I bestemmelsene er det angitt at dersom
det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet andre automatisk fredete kulturminner, som ikke er
kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5
m, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndigheten i Oppland
fylkeskommune, slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring, og avklare om tiltaket kan
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

4.8.2 Forurensning
Alle utslipp til luft, vann og jord som følge av virksomhet i planområdet skal være i henhold til
gjeldende lovverk og tillatelser gitt av berørte forurensningsmyndigheter. Det skal søkes løsninger
som reduserer eller hindrer klimagassutslipp.
Det er ikke tillatt å flytte forurensede masser ut av området uten tillatelse fra
forurensningsmyndighet.
For næringsvirksomhet som genererer støy, skal støy være innenfor tillatte grenseverdier. Sprenging
og knusing av steinmasser på stedet er tillatt for bearbeiding av terreng i tidsrommet mandag-fredag
kl. 07.00-19.00.
For virksomhet som kan medføre eksplosjonsfare skal gjeldende forskrifter følges.

4.8.3 Estetikk og landskapshensyn
Det skal ved oppføring av nye bygninger og opparbeiding av anlegg tas tilstrekkelige hensyn til
fjernvirkning av bygg og anlegg, spesielt sett fra øst. Det gjelder fargebruk, materialbruk,
byggehøyder, utforming av bygg og utearealene.

4.8.4 Krav til byggesøknad
Innenfor feltene FKI 3-6 og ved formål FKI i feltene FKI/SB skal det til byggesøknad minimum leveres
dokumentasjon og oversikt i illustrasjon/situasjonsplan/tverrsnitt som viser nærmere utforming av
arealene i form av plassering av bebyggelse, byggehøyder, terrengendringer, evt. masseutskifting,
planeringshøyder, grøntarealer, adkomst, parkering, annet uteareal i tillegg til øvrig dokumentasjon
nevnt i disse bestemmelsene.
Siden det kan være behov for fradeling av eiendom, nye grenser for festetomter,
eiendomsoverdragelser og tomteinndeling av større felter, er det i reguleringsplanen ikke vist
eiendomsgrenser som skal oppheves og etableres. Nye grenser vil være et privatrettslig spørsmål
med reguleringsplanen som underlag, men det er i bestemmelsene satt krav om at
tomteinndelingsplan skal foreligge for det omsøkte areal ved byggesøknad. Det betyr ikke at
tomteinndelingsplan for hele planområdet må foreligge ved byggesøknad, men tomteinndeling må
vises for den eiendommen eller del av eiendom som søknaden gjelder. Det er presisert i
fellesbestemmelsene at opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie,
eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring,
skal forelegges bygningsmyndigheten før avtaleinngåelse.
For de øvrige feltene skal det ved byggesøknad leveres inn dokumentasjon som for feltene FKI3-6, i
den grad bygningsmyndigheten vurderer det er behov for det.
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4.8.5 Vann og avløp
Det skal foreligge godkjent vann- og avløpsplan før byggetillatelse kan gis, og revidering av vann- og
avløpsplan skal skje ved vesentlig endring av eksisterende virksomhet. Ved vurdering av når
revidering av vann- og avløpsplan skal skje, skal vurdering av potensiell endring av
drikkevannskvalitet og potensiell forurensning via avløp legges til grunn.
Rør og kulverter i grunnen skal dimensjoneres for 200-års flom.

4.8.6 Universell utforming
I bestemmelsene er satt krav om at universell utforming skal tilstrebes for alle inne- og utearealer
som er tilgjengelig for allmennheten. Dette vil følge teknisk forskrift TEK17.

4.8.7 Bestemmelsesområde
Bestemmelsesområder kan legges inn i plankart, jf. Reguleringsplanveileder fra Kommunal- og
regionaldepartementet, datert september 2018 kapittel 6.2. Bruk av bestemmelsesområde er i tråd
med generelle anbefalinger fra Riksantikvaren, og bestemmelsesområdene skal markeres med #1, #2
osv. Tilhørende omtale skal fremgå av bestemmelsene. Automatisk fredede kulturminner etter
kulturminneloven som det ønskes dispensasjon fra det automatiske vernet, skal avmerkes som
bestemmelsesområde i reguleringsplanen og gis bestemmelser for.
Innenfor bestemmelsesområdene #1-3 markert i plankartet, ligger kullgroper som i databasen
Askeladden har ID 149076, 236537 og 149101. I bestemmelsene fremgår at
kulturminnemyndighetene har gitt tillatelse til inngrep i kulturminnene, uten vilkår om ytterligere
undersøkelser, dvs. at planbestemmelser og plankart legger opp til frigivelse av fredningen uten
vilkår. Teksten for disse tre kulturminnelokalitetene er i tråd med anbefaling fra
kulturminneavdelingen hos Oppland fylkeskommune.

4.8.9 Andre fellesbestemmelser
Ved skjæringer og fyllinger med høydeforskjell brattere enn 1:1,5 skal det settes opp sikringsgjerde
for å hindre ulykker med personer og vilt.

4.9 Rekkefølgebestemmelser
Adkomst for bil og lastebil må være opparbeidet og ferdigstilt før det kan gis igangsettings-tillatelse
til oppføring av ny bebyggelse i feltet det gjelder.
Det skal foreligge godkjent VA-plan før byggetillatelse kan gis.
Det er valgt å sette vilkår i fellesbestemmelser og bestemmelser til flere av feltene fremfor å bruke
rekkefølgebestemmelser. Hensikten er en bedre ryddighet / lesbarhet i bestemmelsene.

4.10 Annet
Renovasjonsanlegget har kapasitet for deponering og annet for flere tiår fremover. Av
planprogrammet kapittel 5.7 fremkommer at det kan være aktuelt å utarbeide
miljøoppfølgingsprogram eller tilbakeførings-/etterbruksplan når deponidriften opphører. Siden flere
av virksomhetene i planområdet er underlagt forurensningsloven og -forskriften mht.
utslippstillatelse og annet, er det i planbestemmelsene ikke satt krav om eller utarbeidet
miljøoppfølgingsprogram el.lign. Planfremmer anser at planbestemmelsene og plankartet skal
besvare løsningene i tilstrekkelig grad, og for øvrig må øvrig regelverk inn og regulere virksomhetene.
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5. VURDERING AV KONSEKVENSER
5.1 Metode
5.1.1 Metode for konsekvensutredning
Konsekvensutredningen skal omtale utvidelse til hele det varslede planområdet, herunder
hensynssoner og infrastruktur. Ny plan og bestemmelser skal vurderes opp mot 0-alternativet, dvs.
dagens situasjon med gjeldende reguleringsplaner og eksisterende bebyggelse, anlegg og bruk og
verdier samt videre utvikling fra dagens situasjon.
Det legges ikke opp til andre alternativer til dagens situasjon enn hovedforslaget, og det er derfor
kun ett alternativ som skal vurderes mot dagens situasjon, også kalt 0-situasjonen eller
referansesituasjonen.
Temaene som skal utredes, er de forholdene som kan få vesentlige konsekvenser for miljø og
samfunn. Ut fra planprogrammet kapittel 5.5 skal følgende forhold konsekvensutredes:
o Forurensning
o Trafikk og transportbehov
o Landskap
o Friluftsliv og idrett
o Naturmangfold
o Energiforbruk og -løsninger
o Kulturminner og -miljø
Innen tema forurensning er det videre i dette kapitlet hver for seg vurdert de tre temaene
forurensning, støy og energiforbruk og -løsninger.
Konsekvensutredningen skal basere seg på forenklet metodikk av ikke-prissatte konsekvenser
beskrevet i Statens vegvesenets håndbok V712 (2018). Her legges det en tre-trinns prosedyre til
grunn for fagspesifikke områder. Geografiske enheter eller delområder inngår i vurdering av de ulike
fagspesifikke områdene.
- Trinn 1 er en tematisk beskrivelse av nå-situasjonen med status og verdi innenfor tiltaks- og
influensområdet. Dette vurderes opp mot en femdelt skala; liten, liten-middels, middels, middelsstor og stor verdi.
- Trinn 2 vurderer grad av konsekvenser (positivt, ingen eller negativt omfang, direkte, indirekte,
midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige) utbyggingsforslaget vil medføre for de ulike
fagtemaene i plan. Det er en vurdering av hvordan dagens verdi og status blir påvirket og får endret
status og verdi som følge av eventuell påvirkning ved gjennomføring av det plan og bestemmelser.
Konsekvens angis på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ
konsekvens (----). Dersom det anses å ha ingen konsekvens, blir verdien 0. Konsekvensen er et
uttrykk for både fordeler og ulemper tiltak vil medføre i forhold til referansesituasjonen.
- Trinn 3 vurderer konsekvensene ut fra en kombinasjon av verdi og konsekvenser. Begge
parametrene settes inn i en matrise som en oppsummering og bedre helhetlig vurdering.
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Figur x. Prinsippene i vurdering av konsekvenser etter påvirkning og verdi.
Kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen (2018).
Det vil i konsekvensutredningen inngå en total vurdering av vesentlige negative konsekvenser for
miljø og samfunn dvs. samlet virkning. Det vil fange opp alle fagtemaene og vektlegge akkumulerte
konsekvenser i planområdet og influensområder. Denne vurderingen beskriver også egnethet for
plan og bestemmelser i det aktuelle området.

5.2 Konsekvensutredning
5.2.1 Forurensning
Fra planprogrammet:
«Ved permanent og midlertidig deponering er det hensiktsmessig å utrede fare for forurensning til
vann og jord i grunnen. Vurdering av håndtering av vann og avløp samt infiltrering i grunnen skal
inngå i dette. Endrede hydrologiforhold og avrenning uansett årsak skal utredes for mulig
forurensning til grunn og vann. Vann og avløp skal utredes, og løsninger skal beskrives.
Lukt som følge av deponering av inert avfall, er per i dag svært begrenset. Det er noe lukt fra
slamkomposteringen.
Utslipp av klimagasser og tiltak for å redusere disse skal utredes.»
Fra 01.01.2018 trådde ny bestemmelse i vannressursloven i kraft. Av vannressurslovens § 43 a)
framgår at enhver skal opptre aktsomt for å unngå at grunnvann påvirkes til skade eller ulempe for
allmenne eller private interesser. Videre skal grunnvannstiltak planlegges og gjennomføres i tråd med
nevnte prinsipp. Dette legges også til grunn ved vurdering av forurensning.
Forurensning er delt opp i to temaer som likevel henger sammen faglig:
o Forurensning til vann og grunn
o Vann, avløp og overvann
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Klimagasser og tiltak for å redusere disse framgår av kapittel 5.2.7.
Forurensning til vann og grunn
Dagens situasjon er beskrevet i fagutredning Konsekvensutredning forurensning, områderegulering
Rogndokken, datert 23.05.2018 og utført av Multiconsult. Fagutredningen uttrykker at forurenset
grunn finnes på arealene til metallhandlervirksomheten, hovedanlegget til renovasjonsselskapet,
skytebanene, infiltrasjonsområdet i nord m.m. Avrenning gjennom overvann o.a. fra de samme
områdene vil gi spredning av skadelige stoffer i større og mindre grad. Valdres Kommunale
Renovasjons IKS har egen utslippstillatelse og skal overholde vilkårene for dem. Skytebanene har
eksistert i mer enn 45 år, og kjent forurensning fra slike baner er tungmetaller, spesielt kobber og bly.
Av fagutredningen fremgår at spredning av støv og lukt på anlegget først og fremst er sjenanse for de
ansatte og besøkende på renovasjonsanlegget.
Vurdering av konsekvenser
Bestemmelser og plankart er tilpasset kunnskap gjennom fagutredningen av 23.05.2018.
Spesielt er feltet G1 viktig som barriere for avrenning fra skytebanene, og det er satt mer spesifikke
krav til skytebanevirksomheten. Videre er det satt mer spesifikke krav til område FKI5 fordi noe
avrenning antagelig også har skjedd fra renovasjonsanlegget og/eller skytebanene Videre er det
korridorer med grønnstrukturer mellom og rundt en del av virksomhetene.
Det er flere lover og forskrifter som er aktuelle ved vurdering av forurensning til vann og grunn, bl.a.
forurensningsforskriften, naturmangfoldloven, vannressursloven og vannforskriften. Bestemmelsene
er tilpasset gjeldende regelverk til planområdet, samtidig som bestemmelsene ikke skal erstatte
gjeldende regelverk til fulle. Plan og bestemmelser skal være et godt styringsverktøy for kommunen,
dagens og framtidige virksomheter i planområdet, og plan og bestemmelser skal skape
forutsigbarhet og inneholde gode avklaringer også i forhold til berørte parter. Planfremmer mener at
plan og bestemmelser gjør dette.
Gjennom plan og bestemmelser begrenses den videre forurensningen til grunn og vann, og plan og
bestemmelser blir gode styringsverktøy som sikrer forutsigbarhet og klare rammer for de involverte
aktørene og miljø og samfunn. Samtidig stopper ikke forurensningen, men forurensningen ville vært
ganske likedan andre steder. En utvidelse av arealene medfører litt negativ konsekvens samtidig gir
plan og bestemmelser bedre styring enn gjeldende plan og bestemmelser, spesielt for skytebanene.
Status/verdi: Liten-middels
Konsekvenser: Nøytral konsekvens, 0
Overvann, vann og avløp
Utredningen Konsekvensutredning forurensning, områderegulering Rogndokken, datert 23.05.2018,
beskriver at det er forurenset grunn også utenfor arealene med virksomhet i dag. Man kan ikke regne
med å bore etter drikkevann for å finne ikke-forurenset vann i planområdet selv om de fleste
virksomhetene i dag bruker drikkevann fra brønner i området. Det er kostbart å bore etter
drikkevann ovenfor planområdet i vest for å lede dette inn i dagens virksomheter.
Avløp for metallhandlervirksomheten er til avløpsanlegget i sør. Avløp fra renovasjonsanlegget er i
hovedsak til infiltrasjonsområdet i nord. Det er stor kapasitet i avløpsanlegget i sør, og utbygging i
framtidige felter bør kobles til avløpsanlegget i sør, jf. rapport fra Multiconsult nov.2018.
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Som rapportene fra Multiconsult og ROS-analysen viser, bør drikkevann hentes utenfra planområdet.
Dette kan ikke plan og bestemmelser bøte på siden forurensningen allerede er omfattende og
irreversibel. Null-alternativet sammenlignet med plan og bestemmelser er derfor ikke vesentlig
forskjellig. Dersom eller når feltene FKI 3-6 og FKI/SB bygges ut kan en lokal drikkevannsforsyning ved
boring vest for planområdet være en kilde til alle i planområdet. En slik investering må vurderes opp
mot vannbehovet, investeringskostnader og drikkevannsforskriften.
Rapporten om overvann peker på at det blir fortsatt ganske gode muligheter for naturlig infiltrasjon,
men det går vesentlig ned om alle FKI-feltene og FKI/SB skal bebygges og R3 asfalteres.
Det er satt krav om vann- og avløpsplan i fellesbestemmelsene før nye bygg kan oppføres. Det er en
svært positiv konsekvens av plan og bestemmelser. Rapporten av november 2018 fra Multiconsult gir
og oppsummerer kunnskap som vil danne et godt grunnlag for vann- og avløpsplan. Det er naturlig at
både spillvann og overvannshåndtering inngår i en VA-plan. Rapporten fra Multiconsult tar
utgangspunkt i de stedlige forholdene som transport av partikler med overvann og framtidige klima,
og de påpeker forhold som kan og bør forbedres bl.a. stikkrenner.
Konklusjon
Det er positive konsekvenser av plan og bestemmelser, bl.a. krav om VA-plan. Samtidig innebærer
utbyggingen økte tette flater og større behov for overvannshåndtering.
Verdi/status: Liten - lokal
Konsekvenser: Litt negative konsekvenser, -

5.2.2 Støy
Fra planprogrammet:
«Ved regulering av skytebane tas det sikte på å utrede støy etter gjeldende retningslinje for støy i
arealplanleggingen, T-1442/2016.»
«Ved sprenging og knusing av fjell kan det bli støy og støv. Dette er av midlertidig karakter og
begrenset mengde i anleggsperioden. Det anses ikke nødvendig å konsekvensutrede dette, men det
kan i bestemmelsene være hensiktsmessig å sette begrensninger for tidspunkt i døgntid og tid på
året for sprenging og knusing.»
Siden gjeldende reguleringsplan kun har bestemmelser om at aktivitet skal skje etter militære regler
og det er instruks for skytebanene, er bestemmelser og plankart vurdert opp mot dette, T-1442/2016
og generelle konsekvenser ved plan og bestemmelser. Vurdering av konsekvenser av støy er vurdert
opp mot full realisering av planen.
Støyrapport Rebne skytebane – Støy og sikkerhet, datert 28.12.2018, er utarbeidet med
utgangspunkt i skyting fra:
1. dagens standplassbygg med rifle på 100- og 300- meters bane samt bane løpende elg, og
foran og i standplassbygg på leirduebanene med hagle.
2. standplassbygg på riflebanen med maskingevær kaliber 7.62 og AG3
Siden våpentypene og hyppighet i bruken av dem er så vidt forskjellig, er det utarbeidet støykart for
både punkt 1 og 2 over. For punkt 1 over, er det ingen boliger eller fritidsboliger i rød eller gul
støysone, støyretningslinje T-1442/2016. To boliger er like oppunder grenseverdien for tidsrommet
07.00-23.00. En del arealer der det reguleres til forretning/kontor/industri, er i rød og gul støysone,
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slik at det kan utgjøre/bli en belastning for arbeidere utendørs. Skyting med hagle utenfor
standplassbygg gir mer støy mot øst enn skyting med hagle og rifle fra standplassbygg.
For punkt 2 over er støyen noe høyere mot vest og sør og noe mindre mot øst enn for punkt 1. En
bolig er i gul støysone perioden 07.00-23.00, og en annen bolig har støynivåer ganske nært opp til
støygrensen. Heimevernets bruk av arealene har vært ca. en uke hvert eller annet hvert år hittil, og
det gis i bestemmelsene anledning til skyting inntil 21 dager 08.00-22.00. Det vurderes derfor at
belastningen ved slik virksomhet vil fortsette å være begrenset i tid og derfor utgjøre en minimal
belastning for boligene i gul eller nær gul støysone. Dette gjelder selv om Forsvaret evt. får
dispensasjon fra sivile regelverket og dermed kan skyte med mer støyende våpen og evt. utenfor
standplassbygg. Skytebanene vil aldri bli militær skytebaner med dagens dimensjonering. Dette
krever hensyntagen fra Forsvaret slik at belastningen ikke blir for høy ved å begrense seg til 21 dager
i året.

Store deler av planområdet er i rød eller gul støysone ved ordinær skyting med hagle og rifle på
banene i tråd med bestemmelsene. Utsnitt fra støysonerapport fra Rieber Prosjekt, datert
28.12.2018.
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Det er i bestemmelsene satt krav om detaljregulering av utendørs skytebane i feltet FKI/SB. Videre er
det i feltene for skytebane, SB1 og SB2, satt krav om støyutredning ved vesentlig endring av
skytebaneaktivitetene. Dette sikrer en god styring av støyforholdene ved endret skytebaner, og det
er vanlig ved regulering av nye skytebaner i Norge å innarbeide støydempende tiltak som støyvoller.
Krav om slik dokumentasjon av støyendringer og detaljregulering er positivt for miljø og samfunn.
Bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan og dagens praksis er hhv. manglende og ganske liberale.
Nye bestemmelser for feltene SB1 og 2 begrenser type våpen og bruken av dem. Selv om det fortsatt
legges opp til ganske liberale skytetider, tas det bedre hensyn til helligdagsfred, de arbeidende i
området, beboerne i næromgivelsene og øvrige. Det skapes en bedre forutsigbarhet også ved at
Forsvaret skal skilte og gi informasjon om sine forestående aktiviteter slik at berørte personer og
virksomheter får bedre forutsigbarhet og kan bedre tilpasse seg. Alt i alt skaper bestemmelsene
bedre forutsigbarhet mht. støy. Det er også oppgitt tidsrom skytebaneinteressene kan ha sine
organiserte tider, dvs. utenfor arbeidstid på hverdager, selv om de også er noe fleksible.

En mindre del av arealene utenfor skytebanene er i rød støysone, og det er mer arealer vest og sør for
banene som berøres med støy i gul støysone. Utsnitt fra støysonerapport fra Rieber Prosjekt, datert
28.12.2018.
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Av bestemmelsene fremgår at sprenging og knusing i fbm. bearbeiding av terreng er tillatt kl. 07.0019.00 på hverdager. Det er ikke satt begrensning i antall dager siden det vil være begrenset i tid og
rom.
Konklusjon: Ut fra brukerbehov av skytebanene og belastning for omgivelsene kan skytetid begrenses
mer enn det som er gjort i bestemmelsene, jf. ROS-analysen. Det vil da være mest positivt mht. sene
kveldstimer og på dagtid for hagle og rifle og evt. færre dager for Forsvaret. Dette er vurdert opp ot
dagens situasjon og retningslinje T-1442/2016. Samtidig er bestemmelsene for skytebaneaktivitet
vesentlig bedre for miljø og samfunn enn gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Det er få
boliger som er belastet. Slik sett er situasjonen forbedret.
Siden det legges opp til utvidelse av næringsfelt, vil flere personer bli berørt i arbeidstiden. Dette gjør
at konsekvensen for miljø og samfunn vil bli større, evt. også ved utbygging av flere skytebaner i
FKI/SB. Støydempende tiltak som plassering av nye bygg i næringsfelt slik at byggene beskytter
utendørsarealer mot støy kan være positivt. Innendørs strategisk plassering av rom slik at ekstra
støyutsatte rom blir plassert mindre støyutsatt, kan være positivt. Et annet tiltak som kan vurderes,
er begrensede støydempende tiltak på fasade på utsatte partier slik at innendørs støyfølsomme
arealer i bolig, kantine eller kontorer får lavere støynivåer.
Siden det både er positive og negative konsekvenser av plan og bestemmelser, er konklusjonen at
plan og bestemmelser har nøytral konsekvens.
Status/verdi: Liten
Konsekvenser: Nøytral konsekvens, 0

5.2.3 Trafikk og transportbehov
Fra planprogrammet:
«Dagens drift for renovasjonsanleggene medfører vesentlig trafikkmengde. Det må utredes om og
hvordan økt virksomhet og utvidelse av skytebane-, nærings- og renovasjonsarealene vil kunne gi økt
trafikkmengde i og utenfor planområdet i form av trafikksikkerhet og trafikkfremkommelighet.
Beskrivelse av parkeringsarealer skal inngå. Tid på døgnet for transport skal inngå.»
Høvsvegen er nylig utvidet til minimum 6,0 meter kjørebanebredde med asfalt som toppdekke fram
til avkjøring til renovasjonsselskapets hovedanlegg på Rogndokken. Veiskuldre kommer i tillegg på ca.
2x0,3 meter. Høvsvegen er en blindvei som går over i skogsbilveg nord i planområdet og videre
nordover. Plan og bestemmelser legger opp til 6,0 meter kjørebanebredde for Høvsvegen og
adkomstveger til felter for forretning/kontor/industri. Øvrige kjøreveger, ikke internveger, skal ha
bredde minimum 4,0 meter.
Trafikkmengde i 2017 på Høvsvegen i planområdet er 100-200 i årlig døgntrafikk (ÅDT), jf. kapittel
3.5. Det er svært høy andel lange kjøretøy og lastebiler grunnet virksomhetene til VKR og Valdres
Metall. Høvsvegen er ikke en skolevei eller en vei brukt av gående og syklende som skal gjennom
området.
Området ligger ikke i naturlig avstand for gående og syklende. Virksomhetene er bilbaserte.
Fartsgrensa er 80 km/t på Høvsvegen.
Plan og bestemmelser legger opp til vesentlig utvidelse av virksomhet innen
forretning/kontor/industri. Siden det ikke er konkrete planer om utbygging i disse feltene bortsett fra
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et mulig mobilt sagbruk m.m., er det vanskelig å presist vurdere konsekvensene av tiltaket mht. økt
trafikk. Det kan innebære en økning på f.eks. 100 kjøretøy i ÅDT, og plan og bestemmelser legger da
opp til gode bredder på kjøreveg og frisiktsoner, jf. kapittel 4.7.1. Beliggenheten til virksomhetene
tilsier motorbasert transport. Ved en utbygging av feltene med vesentlig økning av trafikkmengden
fra dagens situasjon f.eks. dobling, kan reduksjon av fartsgrense vurderes for å sikre bedre
trafikksikkerhet i planområdet.
En samlokalisering av virksomheter knyttet til bedre avfallshåndtering og resirkulering kan gi et
redusert transportbehov for samfunnet siden transport dem imellom vil svært begrenset.
Arealer for parkering skal løses innenfor hvert felt, og i tillegg er det markert et større areal ved
innkjøring til renovasjonsanlegget slik at en ekstra parkeringsmulighet finnes for besøkende ved
stevner på skytebanene. Kapasiteten ved parkering ved skytebanene er ca. 50 biler ved dagens
tilgjengelige grusarealer bak standplassbygg, og arealer ved innkjøring til hovedanlegget til VKR
benyttes ve stevner. I dagens situasjon er parkeringskapasiteten for skytebaneinteressene ved
stevner akseptabel, og arealer ved innkjøring til hovedanlegget til VKR kan også brukes. Det bør
vurderes å ha en åpen parkeringsplass som også skytebaneinteressene ved stevner kan benytte, ved
en utbygging av feltene FKI og FKI/SB nord for skytebanene.
Status/verdi: Liten - middels, siden det er adkomst til og fra et regionalt renovasjonsanlegg og
miljøstasjon
Vurdering av konsekvenser: Ingen/nøytral konsekvens, 0

5.2.4 Landskap
Fra planprogrammet:
«Topografi og lokal vegetasjon vil bli endret. Beskrivelse av topografiske forhold skal bli beskrevet
gjennom tverrsnitt. En landskapsanalyse skal inneholde vurdering av landskapsrom som følge av
endring av topografi, bebygde arealer og vegetasjon. Det skal fremgå endringer i åpne, halv-åpne og
lukkede landskapsrom. Nær- og fjernvirkning skal fremkomme og vurderes. Foto og illustrasjoner skal
visualisere virkningene.»
Renovasjonsselskapets hovedanlegg synes godt fra deler av bygda Skrautvål som er en bygd med
spredt boligbebyggelse i åsen i øst. Nærvirkning av anlegget er relativt liten mens fjernvirkningen for
noen beboere i Skrautvål er større, jf. kapittel 3.3. Utover dette er virksomhetene i planområdet lite
synlig for omgivelsene. Nærvirkningen av dagens virksomheter er dempet gjennom vegetasjonssoner
og beliggenhet i terrenget. Vegetasjonssonene danner vegger i landskapet innenfor planområdet.
Spesielt skytebanene kan sies å være i et ganske lukket landskapsrom.
Deponiet i syd er det som fylles opp jevnlig, og det er ca. på kote 526-528. Deponiet er godt synlig fra
åsen i øst, se bilde under. Flaten der de øvrige deponihullene og flate for lufting av kloakkslam ligger
på ca. kote 524-525. Kollen i nord er høyeste punkt på kote 542. Dette er dagens høyeste punkter i
planområdet. Valdres Metall ligger ca. på kote 480 og skytebanene ca. 503. I kapittel 3 beskrivelse av
planområdet er store deler av planområdet og dets omgivelser vist med kartfigurer og foto.
Av plankartet fremgår at vegetasjonssoner mot øst er minimum 20-22 meter brede målt fra
plangrensa. Disse skal skjerme mot innsyn og dempe fjernvirkning av utbygging. Feltene FKI3 og R3 er
de feltene som vil bli mest synlig fra øst, og det er de feltene som vil ha størst fjernvirkning.
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Det er i bestemmelsene tatt noe hensyn til landskap ved differensiert mønehøyde for nye bygg i fht.
kote for oppføring av bygg. Det er i felt R1 satt begrensning til 11,0 meter målt fra kote 537, og for
felt R3 er det satt 5,0 meter ved bygging over kote 538 og 11 meter ved bygging på kote 537 eller
lavere. Det er tillatt å bygge over kote 540 i felt R3.
I plan og bestemmelser er det sikret vegetasjonssoner slik at det legges til rette for dempet
nærvirkning. Innenfor hvert felt er det også naturlig at noe vegetasjon inngår som vil støtte oppunder
vegetasjonssonenes funksjon.

1

2

3

Fra deler av åsen øst for planområdet er renovasjonsanleggets sydlige deponi (1) godt synlig. Kollen
med høyeste punkt 542 m.o.h. i felt kalt R3 er vist med tallet 2 over. Arealet med bygninger i sør for
Valdres Metall er vist med tallet 3 over.
Mot Skrautvål er det valgt å ha en vegetasjonssone øst for felt R1 selv om den er noe begrenset på
grunn av dagens virksomhet. Fra felt R3 mot plangrensa er det minimum ca. 20 meter som sikrer et
godt vegetasjonsbelte. Fra elva i dalbunnen og opp til planområdet vil det forbli skog, og det vil
utgjøre en dominerende grønn flate i landskapet. På toppen av den skråningen vil
renovasjonsanlegget ved videre utbygging synes godt som en kontrast til skoglandskapet over og
rundt. Kornarealer og nylig flatehogd skog har en gul eller lysere beige farge i åssiden og vil bryte de
grønne landskapsveggene i skoglandskapet sammen med bebyggelsen i planområdet.
Ved oppføring av nye bygg i tråd med plan og bestemmelser vil bygg med maksimum tillatte høyder i
feltene R1, R3 og FKI danne silhuetter med den høyereliggende åsen i vest i bakgrunnen sett fra åsen
i øst, og det vil da sette store krav til fargebruk og materiale på fasadene i fht. fjernvirkning. Fra fv. 51
derimot er de nevnte feltene så godt som ikke synlig siden veien ligger vesentlig lavere i terrenget, og
trærne i grøntbeltene felt G3 4 øst for FKI3 og R1 og R3 også vil skjule de bebygde flatene.
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Konklusjon
Det er ved vurdering av landskapsvirkning lagt vekt på fjernvirkning og nærvirkning av bygg og
bebygde flater. Fjernvirkningen er først og fremst for de arealene som ligger lengst mot øst og høyest
i planområdet. For FKI3, R1 og R3 forsterker byggehøydene negativ fjernvirkning, og det kan oppnås
en vesentlig lavere fjernvirkning ved å redusere byggehøydene 5 meter. Felt R3 bør sprenges ned til
kote 525-530 om den skal bebygges. Samtidig berører fjernvirkningen ikke så mange i spredt
bebodde Skrautvål. Grøntbeltene mot øst er svært viktige for å redusere fjernvirkningen.
Status/verdi: Liten-middels
Konsekvenser: Ganske stor negativ konsekvens, --

5.2.5 Friluftsliv og idrett
Fra planprogrammet:
«Friluftslivinteressene antas først og fremst å knytte seg til bruk av skytebanen tilgrensende
planområdet. Konsekvenser for alle friluftsinteressene skal utredes. Det må beskrives hvordan
tiltaket innebærer hensyntagen til disse interessene.»
Som det fremgår av kapittel 3.10 er planområdet og tilgrensende arealer svært lite brukt av barn og
unge generelt. Det er ingen naturlige eller tilrettelagte lekeplasser eller aktivitetsområder for barn og
unge generelt. Det er avstand til boligfelt, og får boliger er berørt. Arealene er lite brukt av
allmennheten for friluftsliv grunnet mer attraktive friluftsområder andre områder, f.eks.
Jotunheimen, fjell generelt i Øystre og Vestre Slidre m.fl. og skog nærmere befolkningssentra.
Idrettsinteressene er fraværende med unntak av skytesport på skytebanene til Nord-Aurdal Jeger- og
Fiskerforening og Fagernes Skytterlag. Der arrangeres konkurranser og trening med hagle og rifle.
Trening med hagle og rifle for jakt er en svært viktig del av fritidsaktivitet som jakt, og
sekundærkonsekvens av dette er bedre jegere i en lokal viltforvaltning. Lokale og regionale stevner er
sportsarrangementer og bidrar ytterligere til en styrking av miljøet for jakt og skyting. Plan og
bestemmelser legger til rette for en styrking av skytebanemiljøet med mulighet for nye klubb/skytterhus og sanitæranlegg.
Friluftslivs- og idrettsinteressene, herunder barn og unges interesser, er lave i planområdet og
tilgrensende arealer med unntak av skytesport på skytebanene. Plan og bestemmelser tilrettelegger
for at skyting med rifle, hagle og til dels militære skytevåpen innenfor dagens skytebaner. Faresone
er utarbeidet for skyting med rifle, AG3 og maskingevær fra standplassbygg på skytterlagets baner
samt for skyting med hagle fra og foran standplassbygg på leirduebanene. Så fremt det ikke skytes fra
andre steder enn dette gir faresonene sikkerhet i fht. friluftslivsinteresser utenfor banene. Ved
skyting med andre militære våpen og pistol er faresone ikke beregnet, men det er ikke medtatt i
bestemmelsene som ordinær skyting på skytebanene. Det vises til ROS-analysen og kapittel 5.3.3 for
vurdering av sikkerhet ved ferdsel nær skytebanene.
Med en bedre styring av skytetider og skilting ved Forsvarets aktiviteter gis det bedre forutsigbarhet
for miljø og samfunn. Det negative for øvrige interesser er at det er tillatt med skyting ganske stort
tidsrom fortsatt slik at det fortsatt kan begrense attraktiviteten for friluftsliv i dette området av åsen.
Det positive er at skytetidene er begrenset litt og er mer forutsigbare. Det vises for øvrig til ROSanalysen.
Status/Dagens verdi: Liten-middels verdi
Konsekvenser: Ganske stor positiv konsekvens, ++
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5.2.6 Naturmangfold
Fra planprogrammet:
«Utvidelsen av arealene medfører nedbygging av skogkledde arealer. For den registrerte naturtypen
skal det utredes hvordan den eventuelt påvirkes. Naturmangfold skal utredes og vurderes etter
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Det antas at naturmangfold berøres i mindre grad, men det skal
dokumenteres i hht. nevnte lov. Omfang og fare for forurensning vil kunne ha betydning for
konsekvenser for naturmangfold.»
Kunnskapsgrunnlaget, §8 i naturmangfoldloven, er først og fremst fagrapporten av Kistefos
Skogtjenester og dernest kartinnsynsløsninger som miljostatus.no, og planfremmers befaring i felt.
Føre-var-prinsippet, §9 i naturmangfoldloven, anses på bakgrunn av naturmangfoldrapporten å være
fulgt. Det er ikke gjort funn av rødlistede arter eller andre indikatorarter på verneverdige eller viktige
biologiske verdier i planområdet. Det er ikke funnet strukturer i skog eller annet som kunne tyde på
viktige verdier, og det fremkommer av rapporten at det er lite potensiale for slike funn innenfor
planområdet. Fylkesmannen i Oppland har gjennom ordningen frivillig skogvern forhandlet frem med
grunneier og foreslått fredet til naturreservat et barskogområde tilgrensende renovasjonsanlegget i
øst.
Mht. økosystemtilnærming og samlet belastning, §10 i naturmangfoldloven, anses planområdet å ha
ordinært naturmangfold og preget av menneskelig påvirkning. Arealene innenfor planområdet består
av myr, et lite tjern, bekker, sumpskog og mye barskog. Det er observert spor etter vanlige viltarter
som elg inne på renovasjonsanlegget. Utmarksområdene rundt planområdet vil sikre vilttrekk og
arters vandring. Det er gjort økosystemtilnærming ved å bevare grøntkorridorer innenfor
planområdet.
Det verneverdige arealet domineres av naturskog barskog i ei bratt li der høydeforskjellen er ca. 130
meter ned til elva Øystre Slidreåne. Den lange kontinuiteten i området vises gjennom arter som
krever lang kontinuitet i skog. Arealene mot renovasjonsanlegget er i dag påvirket av bl.a. høy andel
ravn og kråker som gir slitasje på trekroner, hvilket skyldes at kråkefuglene driver næringssøk og
finner mat i deponiet. Den verneverdige skogen er ganske stor i areal, og kråkefuglene bekjempes i
ytterkant av reservatet regelmessig mot deponiet. I et barskogområde med verneverdig skog med
biologiske verdier knyttet til skogstruktur med ulike typer aldre på stående og liggende død ved samt
lav og mosearter knyttet til lang kontinuitet i skog, gjør kråkefuglene relativt liten skade på de
biologiske verdiene i skogen. Det kan hende de utkonkurrerer andre arter som naturlig ville søkt til
skogområdet som hakkespetter. Det er viktig å bekjempe kråkefuglene regelmessig for å redusere
skade på annet dyre- og fugleliv i det foreslåtte reservatet.
Forurensning i avrenning av miljøgifter i grunn forekommer i planområdet og antas å ha virkning på
mindre organismer ut fra generell viten om toksisitet og akkumulasjon av metaller, og de er ikke
spesifikt kartlagt i utredning av plansaken, se for øvrig tema forurensning til vann og grunn. Generelt
skal spredning av miljøgifter unngås fordi det kan være farlig for samspill i naturen og akkumuleres i
næringskjedene.
Kostnader for miljøforringelse og driftsmetoder, §11, skal bæres av tiltakshaver. Dette er forankret i
planbestemmelsene gjennom temaet forurensning, både fellesbestemmelse punkt 2.2 og deler av
bestemmelsene i punkt 3.2 og 3.5. Planavgrensningen er justert etter Fylkesmannens ønske inntil
den foreslåtte naturreservatgrensen. Det betyr at naturreservatet ikke inngår i planområdet.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, §12, er tilstrebet gjennom plan og bestemmelser.
Variasjon i ulike landskapslementer er forsøkt hensyntatt til fordel for naturmangfold og
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landskapsbilde. Bevaring av grøntbelter med mulighet for naturlig infiltrasjon i jord er positivt.
Planbestemmelsene viderefører for forurenset grunn og avrenning i planområdet hensikten med
kapittel 2 i forskrift om begrensning av forurensning, jf. §2 i nevnte forskrift:
«… å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i
omgivelsene.»
Konklusjon
Utbygging av områdene i tråd med plan og bestemmelser vil ha negative konsekvenser i liten grad.
Noe biologisk mangfold vil bli berørt, men ut fra dagens situasjon og utvikling fra den innebærer plan
og bestemmelser ikke vesentlige konsekvenser for naturmangfold.
Status/Dagens verdi: Liten-middels verdi
Konsekvenser: Litt negativ konsekvens, -

5.2.7 Energiforbruk og -løsninger
Fra planprogrammet:
«Utslipp av gasser skjer i dag og er påregnelig i framtiden. Det skal beskrives og utredes hvordan
utslipp av klimagasser skal håndteres. Dagens brenning av metan-gass m.m. skal beskrives.
Konsekvenser for klima/klimaendringer skal vurderes. Bruk av flisfyringsanlegg og vannbåren varme
skal vurderes i planområdet.»
Ved nedbrytning av organisk materiale i deponi avgis ca. 40-60% metangass og ca. 30-40%
karbondioksid, jf. rapport Konsekvensutredning forurensning, områderegulering Rogndokken fra
Multiconsult, datert 23.05.2018. I tillegg avgis i gassform nitrogen, karbonmonoksid o.a. Metan og
karbondioksid i utslipp fra menneskeskapt virksomhet er begge klimagasser, dvs. de er gasser som
bidrar til økte temperaturer i et globalt klima. I perioden 2013-2017 viser målinger at totalt
gassdeponiuttak per år har vært 45- 65 000 normalkubikkmeter deponigass. Andelen metangass har
vært 39-50%, og av dette har ca. 45-99% gått til varmeproduksjon de tre siste år. Mengden
metangass til fakling har vært 1-55% i 2013-2017 og under 5% de siste tre år. Det er avslørt
lekkasjer/utslipp av deponigass til overflaten som ikke har blitt fanget opp til fakling.
Deponigassanlegget ble etablert i 2001 og er delt i tre felter, og det er etablert
gassoppsamlingsanlegg med 14 brønner. Anlegget har gasspumpestasjon, gassfakkel og gasskjele der
gassen brennes. Gasskjelen ble montert som en del av en ny varmesentral. I utslippstillatelse gitt til
renovasjonsanlegget er det satt vilkår om oppsamling og energiutnytting eller fakling av metangass
med hensikt bl.a. å redusere utslippene av klimagassen metan.
I fagutredningen gis anbefalinger for å bedre samle og utnytte deponigassen, bl.a. stanse innlekkasje
av luft og oksygen til enkelte gassbrønner, sikre god overdekning på deponiet, oppgradere teknisk
anlegg og tette lekkasjepunkter for gass på overflaten av deponiet.
Valdres Kommunale Renovasjon har i dag et flisfyringsanlegg som bruker en liten del av de 24 000 m3
treavfall fra rivningsarbeider o.l. som anlegget mottar hvert år. Dette tilsvarer ca. 5 000 tonn
treavfall, og materialet blir fliset opp på hovedanlegget til VKR i planområdet av en ekstern aktør som
bruker ca. 240 timer på å flise opp de nevnte 24 000 m3. Avfallet kommer både fra private
husholdninger og fra næringsaktører. Flisfyringsanlegget produserer maksimum 315 kW. VKR
vurderer å bruke fjernvarme til miljøstasjonen og andre arealer enn renovasjonsanlegget. Dette vil
supplere dagens energikilder og kan baseres på trevirke fra rivningsprosjekter. Et slikt
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forbrenningsanlegg forbrenner mer effektivt mht. CO2 enn private husholdninger og utendørs
brenning.
Konklusjon
Frigivelse av klimagassen metan fra deponi er betydelig fra en enkeltaktør, men anlegget er for seks
kommuner i Valdres. Dagens løsninger for oppsamling og utnyttelse av metangass for å redusere
klimagassutslipp kan forbedres ytterligere. Vurdering av flisfyringsanlegg er opp til de lokale aktørene
i området, men det kan ha en miljøgevinst. Plan og bestemmelser legger opp til flere deponier, og
avfallsmengden kan øke. Avfall er imidlertid en ressurs som er på avveie, og renovasjonsanlegget
legger til rette for god håndtering og resirkulering av avfall i regionen Valdres.
Utslippstillatelse gitt av forurensningsmyndighet er gitt med hjemmel i forurensningsloven. Av
fellesbestemmelsene til planen fremgår at det skal søkes løsninger som reduserer eller hindrer
klimagassutslipp.
Det er noe vanskelig å vurdere konsekvens av plan og bestemmelser i fht. null-alternativet siden
bestemmelsene rommer muligheter og samtidig ikke gir konkrete krav om klimavennlige løsninger.
Slike tiltak er også styrt av annet lovverk. Virksomheten ved renovasjonsanlegget har positiv
samfunnsnytte. Et større anlegg kan gi muligheter for bedre effektivitet og fellesløsninger, og det gir
fellesbestemmelse punkt 2.2 rom for.
I forbrenningsanlegget brukes treavfall til å produsere energi. Det har potensiale til å bli enda bedre
både i dagens situasjon og med plan og bestemmelser.
Verdi: Liten-middels
Konsekvenser: Nøytral/ingen konsekvens, 0, selv om anlegget har forbedringspotensiale.

5.2.8 Kulturminner og -miljø
«Kulturminnemyndighetene har foretatt arkeologiske registreringer. Det skal i planforslaget
redegjøres for hvor de er, hvordan de tas hensyn til og planforslagets konsekvenser for de registrerte
kulturminnene.»
Innenfor planområdet er det kjent fem kulturminnelokaliteter. Lokalitetene er kullgroper og
kullframstillingsanlegg. Av disse ønsker Oppland fylkeskommune v/ Kulturarvenheten at lokalitetene
id 149078 og id3260 hensyntas ved arealformål bevaring, jf. plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 5.
Lokalitetene er spor etter jernutvinning som skjedde i perioden jernalder-middelalder. Slik
virksomhet var vanlig i Valdres i nevnte tidsperiode.
Alle lokalitetene er i dag automatisk fredet etter kulturminneloven med en fem meter bred
sikringssone rundt hver avgrenset lokalitet. I bestemmelsene og plan blir to av lokalitetene styrket
med en større sikringssone rundt lokalitetene.
Plan og bestemmelser for lokalitetene id 3260 og 149078 legger opp til arealformål bevaring som
underformål under hovedformål LNF. Arealformålet er lagt i en sone utover sikringssonen på fem
meter, jf. kapittel 6.2. De øvrige tre lokalitetene hensyntas ikke, hvilket er i tråd med uttalelsen fra
kulturminnemyndigheten. Jernutvinning foregikk i stor skala i Valdres i jernalder-middelalder, og
sporene etter det i form av kullgroper er derfor vanlig forekommende i Valdres. De tre lokalitetene
som ønskes frigitt, er markert som bestemmelsesområde i tråd med kulturminnemyndighetens
anbefaling.
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Konklusjon
Automatisk fredede kulturminner er hensyntatt gjennom en fellesbestemmelse ved funn i grunnen. I
tillegg er anbefalingene fra kulturminnemyndighetene fulgt. Over selve kulturminnelokalitetene som
fortsatt skal ha et automatisk vern, er det lagt en båndleggingssone med totalfredning. Ved en
synliggjøring i plankartet og bedre i bestemmelser gis verdiene en bedre beskyttelse enn uten. I
tillegg er området som følge av planarbeidet, undersøkt for kulturminner fra før reformasjonen.
Status/verdi: Liten, siden det er få kulturminner innenfor planområdet
Konsekvenser: Stor positiv konsekvens, +++

5.3 Vurdering av andre temaer
Temaer som skal beskrives og belyses konsekvenser for og ikke konsekvensutredes, er temaer som er
relevante i saken og ikke medfører vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I planprogrammet er
det beskrevet at følgende temaer for tiltaket, skal konsekvensene redegjøres for:
o Skogbruk
o Skred- og flomfare
o Risiko- og sårbarhet

5.3.1 Skogbruk
Arealene rundt skytebanene er noe beskutt med hagl og patroner, og en andel av dem sitter i
trestammene. Disse arealene kommer gjerne inn i feltet skytebane og i faresonen til skytebanene.
Disse trærne har større verdi som skjerm i fht. skytebanene, enn som skogbruksverdi. Samtidig er
større arealer i vest fortsatt sikret som skog med drift etter landbrukslovgivningen. Boniteten for
skogbruksproduksjon gir ikke høy eller svært høy produksjon av tømmer. Planfremmer anser at
konsekvensene for skogbruksdrift og tømmerproduksjon er lave eller uvesentlig.

5.3.2 Skred- og flomfare
Tiltaket utløser ikke fare for skred og flom, men det må tas hensyn ved sprenging av fjell i feltene
FKI/SB og FKI4 fint. løsmasseskred. Fare for snøskred må utredes og hensyntas ved detaljregulering
av felt FKI/SB.

5.3.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeidet i henhold til hovedprinsippene i Veileder Sikkerhet i
kommunenes arealplanlegging (DSB, 2017). ROS-analysen fremkommer i egen rapport i saken.
Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe.
Sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til liv og helse,
stabilitet og materielle verdier.
Den utarbeidede risiko- og sårbarhetsanalysen viser to temaer i gul risikosone og tre i rød risikosone.
Temaer i gul risikosone er:
- Støy (punkt 33) i risikoklasse 1x4=4. Det omfatter støy fra skyting på skytebanearealet i tråd
med plankart og bestemmelser.
- Annen virksomhetsrisiko (punkt 52) i risikoklasse 2x3=6. Det omfatter fare for påskyting av
personer ved spesielt skyting som ikke foretas fra standplassbygg mot mål på leirduebane og
100- og 300-meters bane, dvs. kompaktsporting/-sti, Heimevernets aktiviteter samt ved økt
ferdsel.
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Temaer i rød risikosone er:
- Drikkevann (punkt 13), permanent forurensning (punkt 31) og forurensning i grunn (punkt
32) der alle temaene hver for seg er i risikoklasse 4x4=16. Alle temaene skyldes i hovedsak
tidligere forurensning av grunn og vann.
For temaer som havner i gul og rød sone i ROS-analysen, skal tiltak beskrives for å redusere
konsekvensene av plan og bestemmelser.
Tiltak og omtale:
Mht. punkt 13: Drikkevannskvaliteten er i borevann dårlig i en del av planområdet, og det er ikke
påregnelig å finne rent vann ved tilfeldig boring i planområdet. Tiltak er dagens løsninger med
henting av rent vann fra andre steder vha. lastebil, bruk av dispensere og/eller ha et
vannforsyningssystem som sikrer rent grunnvann utenfor eller i planområdet. Det bør da brukes
faglig kompetanse for slik boring.
Mht. punkt 31: Arealene for skytebane, renovasjonsanlegg, avløpsanlegg og
metallhandlervirksomhet er forurenset grunn i dagens situasjon. Det er ikke reversibelt ut fra
samfunnsnytte vs. kostnad, og situasjonen vil ikke endre seg med fortsatt virksomhet. Spredning av
forurensning skjer gjennom overvann og avrenning. I tillegg til plan og bestemmelser, bl.a. VA-plan,
bidrar konsesjon og utslippstillatelse til styring av grad av forurensning og spredning av den.
Mht. punkt 32: Forurensning i grunn og sjø: Temaet er overlappende med tema i punkt 31. Det er
viktig at bestemmelsene setter rammer i fht. dagens situasjon slik det er gjort for enkeltfelt og i
fellesbestemmelsene. Det gjør at plan og bestemmelser blir et godt styringsverktøy for lokal
forvaltning og skaper bedre forutsigbarhet for berørte parter samt miljø og samfunn.
Mht. punkt 33: Støyskapende virksomhet i planområdet er skyteaktiviteter i felt SB1 og SB2.
Støyrapport ved skyting med rifle og hagle fra standplassbyggene og foran standplassbygg på
leirduebanene og Forsvarets bruk av skytebane i tråd med bestemmelsene, er utarbeidet og ligger til
grunn for vurdering. Støy er vurdert både mot tider for skyting i bestemmelsene, boliger i nærheten,
ulike aktiviteter på skytebanene og økt ferdsel ved utbygging av feltene FKI og FKI/SB. I ROS-analysen
fremkommer at støy er i gul risikoklasse verdi 4 med konsekvens ufarlig/ubetydelig og svært
sannsynlig. Den støyskapende virksomheten på skytebanene har havnet i gul risikoklasse fordi det gir
vedvarende støy over et ganske stort tidsrom overfor omgivelsene. Dette innebærer likevel ikke
nødvendigvis at ytterligere begrensning må iverksettes på skytebanene da det må være opp til en
samlet vurdering av toleranse rundt og fra eksisterende skytebaner med en viss grad av regional
verdi. Tiltak kan også gjøres i form av strategisk plassering av bygg og rom på næringsarealer slik at
støydemping oppnås for utearealer på næringsarealer og inne på kontorer og kantine.
Mht. punkt 52: Faresonen som er inntegnet i plankart, er ut fra skyting i tråd med bestemmelsene.
Faresonen går ikke ut på Høvsvegen eller deler av annet areal med virksomhet utover
infiltrasjonsområdet og alminnelig ferdsel i skog og utmark, jf. rapport om støy og sikkerhet datert
28.12.2018. Bestemmelsene og faresonen er i tråd med anbefalinger utarbeidet av Rieber Prosjekt
AS.
Det er i dag ikke sikkerhetsvoller rundt skytebanene. Tre forhold styrer økt risiko for liv og helse ved
skyting i SB1 og SB2:
- Økt bruk av skytebanene, spesielt aktivitetene som innebærer skyting fra andre steder enn
standplassbyggene
- Økt menneskelig ferdsel rundt skytebanene
- Skyting utover det som faresonen er utarbeidet for
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For å redusere risiko anbefales etter eller flere av følgende tiltak, se nærmere beskrivelse i ROSanalysen kapittel 4:
- Begrense skytetid i arbeidstiden på hverdager ytterligere til f.eks. også kl. 10.00-14.00 eller
10.00-16.30, spesielt for skyting som ikke er fra standplassbygg. Det kan gjøres i
planbestemmelsene eller av lokale jeger- og fiskerforeningen og skytterlaget.
- Gjerde inn deler av arealene rundt feltene SB1 og SB2
- Skilting

5.5 Oppsummering av planforslagets konsekvenser
Oppsummering av de konsekvensutredede temaene er gitt i tabell 1. Matrisen er for temaets verdi i
planområdet og tiltakets konsekvens for hvert tema sett i forhold til null-alternativet som er dagens
situasjon, dagens sentrale lover og forskrifter og videre utvikling av nå-situasjon med gjeldende
planer.
Tabell 1. Sammenstilling av konsekvensene i tabell
Verdi
Liten
Liten- middels
Konsekvens
++++
+++

Middels

Stor

Kulturminner og
kulturmiljø

++
+
Ingen eller
nøytral, 0

Støy

-

Vann, avløp og
overvann

--

Landskap fjernvirkning

Friluftsliv og
idrett
Forurensning til
vann og grunn
Energiforbruk
og -løsninger
Trafikk og
transportbehov
Naturmangfold

-----Temaer som medfører stor positiv konsekvens er:
- Kulturminner og kulturmiljø
Temaer som medfører ganske stor positiv konsekvens er:
- Friluftsliv og idrett
Temaer som medfører litt positiv konsekvens er:
- Forurensning til vann og grunn
Hovedårsaken til at temaet forurensning til vann og grunn havner i kategori litt positiv konsekvens, er
at plan og bestemmelser gir et mye bedre styringsverktøy for aktørene og miljø og samfunn enn
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dagens situasjon med gjeldende plan og bestemmelser. Utredningene som ligger til grunn, gir også et
mye bedre kunnskapsgrunnlag som sammen med bestemmelsene gir en kraftig forbedring for
kommunens forvaltning og av rammer for aktørene. Samtidig er konsekvensene av bestemmelser og
krav ikke at dagens forurensning i grunn og vann ryddes opp i, og det legges opp til økte
terrenginngrep der begrensninger og hensyn fremkommer tydelig i plan og bestemmelser. Det siste
kan medføre som en mindre sekundæreffekt at det i delområder kan bli litt forbedrede forhold. Plan
og bestemmelser har litt positiv konsekvens fordi risikoen for spredning av dagens forurensning blir
mindre.
Temaene som medfører ingen eller totalt nøytral konsekvens er:
- Støy
- Energiforbruk og -løsninger
- Trafikk og transportbehov
Temaene som har litt negativ konsekvens, er:
- Vann, avløp og overvann
- Naturmangfold
Med plan og bestemmelser er det svært begrensede negative konsekvenser som vann, avløp og
overvann gir. Vesentlig økt areal med tette overflater er en grunn til at det havner i den kategorien.
Videre er krav om VA-plan i bestemmelsene en forbedring ifht. null-alternativet.
Naturmangfold er svært liten grad berørt, men økt utbygging har litt negativ konsekvens for
naturmangfold lokalt og i ytterkant av et framtidig naturreservat.
Temaer som er vurdert til å ha ganske stor negativ konsekvens, er:
- Landskap
Landskapsvirkningen er mest utslagsgivende i negativ retning mht. fjernvirkning mot øst siden deler
av planområdet ligger på en forhøyning i terrenget mot øst. Silhuettvirkning av bygg med maksimum
tillatte møne- og gesimshøyder i felt FKI3, R1 og R3 sammen med økt utbygging totalt sett, gjør at
landskapsvirkning har havnet i denne konsekvenskategorien. Ved å redusere tillatt møne- og
gesimshøyder med f.eks. fem meter for de nevnte feltene blir konsekvensen mindre. Dersom flere i
det daglige hadde fått fjernvirkning av utbyggingen i planområdet, ville den negative konsekvensen
havnet i en mer negativ kategori eller at status/verdi hadde fått en større verdi. Samtidig er dette en
virksomhet for en regionalt viktig virksomhet for avfallshåndtering. Konsekvensen vurderes å være
akseptabel for landskap.
Risiko- og sårbarhetsanalysen åpenbarer forhold i gul og rød risikosone, og det finnes tiltak om det er
ønskelig å redusere risiko, jf. ROS-analysen.
Konklusjonen er at planområdet på flere måter er godt egnet til utbygging i tråd med plan og
bestemmelser. Det er f.eks. hensiktsmessig å samle renovasjonsanlegget og samle flere funksjoner
på og ved et regionalt renovasjonsanlegg.
Plan og bestemmelser legger til rette for videre utvikling av et regionalt viktig område for
avfallshåndtering i Valdres. Samtidig åpnes det for at deler av området kan videreutvikles for styrking
av et aktivt miljø innen sivil skytebanevirksomhet.
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VEDLEGG 1 AKTIVITET FORAN STANDPLASSBYGG

Figur 1. Skyting fra foran standplassbyggene – symbolbruk. Leirduesti/mini-sporting er her det samme
som kompaktsti/sporting.
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Figur 2. Skisse over skyting i form av kompaktsporting eller kompaktsti med skyting fra ulike poster
foran standplassbygg med ulike plassering av kastere. Her fra bane 1 i sør.
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Figur 3. Skisse over skyting i form av kompaktsporting eller kompaktsti med skyting fra ulike poster
foran standplassbygg med ulike plassering av kastere. Her fra bane 2 i nord.
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