Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni
Dato:

8.7.2016

Vilkår

i tillatelse

Råvatn

etter forurensningsloven
for
skytebane,
Målselv kommune
(endret

Generelle

8. juli 2016)

vilkår

Egenkontroll og ansvar
Forsvarsbygg plikter gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av
anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Her
ligger blant annet en plikt til så langt som mulig å unngå unormale driftsforhold som
forårsaker økte støynivåer.
Forsvarsbygg plikter skriftlig å varsle Fylkesmannen dersom forutsetningene for
tillatelsen endres.
Brukerne av banen skal joumalføre bruken av banen løpende (dato og skuddmengde).
Journalen skal oppbevares i minimum 3 år, og skal på forespørsel kunne forelegges
forurensningsmyndigheten.
Inspeksjoner
Forsvarsbygg plikter å la representanter fra forurensningsmyndighetene, eller andre etater
de gir myndighet, inspisere anlegget til enhver tid, jf. § 50 i forurensningsloven.
Tvangsmulkt og straffeansvar
Forurensningsmyndighetene kan etter reglene i forurensningslovens § 73 fastsette
nærmere bestemmelser om tvangsmulkt for å sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt.
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i hht. forurensningsloven kapittel 10.
Ytterligere tiltak
Fylkesmannen kan kreve at Forsvarsbygg foretar ytterligere endringer i bestående anlegg
med sikte på å minske støynivået. F orurensningsmyndi ghetene kan kreve begrensinger i
bruken av banen dersom støyulempene blir større enn forutsatt.
Endringer og omgjøring av tillatelsen
Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, eller sette nye vilkår, og om
nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensningslovens § 18 er tilstede.
Driftsstans
Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til
Fylkesmannen dersom virksomheten starter på nytt. Fylkesmannen avgjør om det skal
søkes om ny tillatelse.
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Rammer

for tillatelsen

Tillatelsen

omfatter

en 100 m og en 200 m geværbane.

Banene kan benyttes
landsskytterstevne.

av Forsvaret

og Øvre Målselv

skytterlag

(ØMS),

samt til

All bruk av banen skal varsles på forhånd. ØMS utarbeider terminlister for planlagt bruk i
samsvar med driftstidsbegrensningene,
samt varsler særskilt minimum to uker før
planlagte helgestevner.
Forsvaret varsler naboer om planlagt bruk av banene ukentlig.
Totalt antall skudd pr. år er 225
skudd på Forsvaret.

000 skudd, fordelt på 25 000skudd på ØMS og 200000

Det er Åke anledning
standplass.

Råvatn

å benytte

skytebaner

til feltskyting,

dvs. skyting

utenfor

Støygrenser
Støynivået

støyfølsomt
Gammeljorde

Støygrensen

skal være

< 65 dB LAlmax ved alle eksisterende

bruksformål,
(gbnr.

med unntak

83/48)

gjelder all aktivitet

Driftstidsbegrensninger
Følgende tidsbegrensninger

av eiendommene

der støynivået

med

Fjelde (gbnr. 83/13) og

kan være < 70 dB LAlmax.

på banen, med unntak

gjelder

bygninger

for Landsskytterstevnet.

for bruk av banene:

0 Nattskyting er ikke tillatt
0 Skyting lørdag og søndag er ikke tillatt, med unntak av stevner/ arrangementer

i

regi av ØMS nevnt nedenfor

0 Skyting etter kl. 17.00 på fredager er ikke tillatt
0 Skyting på helligdager er ikke tillatt, inkludert hverdager i påske- og juleuken
0 Skyting i juli skal begrenses mest mulig, og det skal være minst 2
sammenhengende

uker uten skyting

i juli.

Øvre Målselv skytterlag:
Baneskytin g tillates i perioder vist nedenfor med inntil 50 kvelder pr år. Øvre Målselv
skytterlag må benytte banen mandag til torsdag innenfor rammen for antall kvelder.
Hverdager

(mandag

- torsdag)

0 En kveld baneskyting pr. uke fra kl. 17.00 til 20.00 i perioden 1. mars - 30. april
0 Inntil tre kvelder baneskyting pr. uke fra kl. 17.00 til 20.00 i perioden 1. mai - 25.
september,

jf. også krav om minst 2 sammenhengende

uker uten skyting

i juli

Helger
Banene kan benyttes til stevner/mesterskap
inntil 5 helgedager i perioden 1. mars til 25.
september (lørdag og/eller søndag). Ved skyting i helger kan banen benyttes enten lørdag

Side

eller søndag, med unntak av en helg pr. år hvor både lørdag og søndag kan benyttes.
er ikke tillatt å benytte Råvatn skytebane to påfølgende helger.
Forsvaret:

Hverdager, dagtid
Baneskyting
tillates hele året på hverdager (kl. 08.00 — 17.00), inntil 80 dager pr år.
Maksimalt antall skytinger pr. uke er 3 hverdager.
Hverdager, kveld
Innenfor de 80 hverdager med tillatt skyting på dagtid, nevnt ovenfor, kan skyting
forlenges til kl. 21.00
inntil 5 kvelder pr år. Kveldsskyting
er imidlertid ikke tillatt på
fredager.
Helger
Det tillates

ikke skyting på helgedager,

jf. driftstidsbegrensninger

ovenfor.
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