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Asplan Viak, Oslo 12.06.2018 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR SESSVOLLMOE SKYTE- OG ØVINGSFELT.  

Mottatte innspill ved offentlig ettersyn/høring - oppsummering og 
kommentarer. 

Ullensaker kommune 
Eidsvoll kommune 
Nannestad kommune 

 

OVERSIKT MOTTATTE INNSPILL VED OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING (19 stk.) 

Offentlige myndigheter: 

 Akershus fylkeskommune  1     04.04.2018 

 Akershus fylkeskommune 2     19.04.2018 

 Avinor         19.03.2018 

 Bane Nor         19.03.2018 

 Direktoratet for mineralforvaltning    19.03.2018 

 Eidsvoll kommune, Landbruk og Geodata  14.02.2018 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus    13.04.2018 

 NVE 1         22.02.2018 

 NVE 2         28.02.2018 

 NVE 3         04.05.2018 

 Riksantikvaren        18.04.2018 

 Statens vegvesen       04.04.2018 

Organisasjoner, lag og foreninger: 

 Forum for Natur og Friluftsliv i Akershus   02.03.2018 

 Hafslund nett        03.04.2018 

 Mathiesen Eidsvold Værk      03.04.2018 

 Mogreina Grendeutvalg      04.04.2018 

Privatpersoner: 

 Tore Melby Espelund      04.04.2018 

 Hans Jørgen Fløgstad      02.04.2018 

 Tore Nordmyren       udatert 
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Avsender: Innspill: Forslagsstilleres kommentar: 

Akershus 
fylkeskommune 1 

Viser til brev av 20.01.2017 med uttalelse 
om inngrep i automatisk fredet 
kulturminne, og finner etter en samlet 
vurdering å kunne tillate at 
reguleringsplanen kan vedtas uten vilkår 
om ytterligere arkeologisk undersøkelse 
av kulturminne id 91319 før tiltak i  

Anbefaler at det også inkluderes i 
planens hensikt at den skal legge til rette 
for at områdets kulturminneverdier knyttet 
til Trandumskogen og tanksskytebanen 
ivaretas. 

Tas til etterretning. 

 

 

 

Følges opp med følgende tilføyelse i 
reg.best § 1: «Planen skal også legge 
til rette for å ivareta miljøhensyn, 
kulturminnene og kulturmiljøet i 
Trandumskogen samt sikkerhet.)» 

Akershus 
fylkeskommune 2 

Oversendelse av Riksantikvarens 
uttalelse til planforslaget. 

Tas til etterretning. 

Avinor Har ingen merknader til planforslaget. 
Pga anleggets nærhet til Oslo Lufthavn 
med inn‐ og ut‐flyginger, ber Avinor om å 
bli varslet og involvert i risikoanalyser 
dersom oppgraderingen av skyte‐ og 
øvingsfeltet legger til rette for en annen 
bruk enn dagens. 

Tas til etterretning. 

Bane Nor De forstår planbestemmelsene slik at 
driftsveger for jernbanen kan brukes, 
driftes, utbedres og vedlikeholdes som 
tidligere, også i hensynssone for bevaring 
av naturmiljø. 

Bane NOR har ingen øvrige merknader til 
planen. 

Oppfattelsen av virkningene av 
planforslaget når det gjelder 
jernbanens driftsveger er korrekt. 

 

Tas til etterretning. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Viser til de store løsmasseavsetningene i 
området. Planen åpner for en viss grad 
av utnyttelse av ressursene innenfor 
planområdet. DMF vil derfor minne om 
kravet om konsesjon etter mineralloven: 
Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 
masse, samt et ethvert uttak av 
naturstein krever konsesjon jf. 
minerallovens § 43 før drift kan starte. 

Tas til etterretning. 

Eidsvoll kommune, 
Landbruk og 
Geodata 

Reg.best. bør ha klare bestemmelser om 
skogsdriften på innleid skogsareal for å 
hindre eventuelle uklarheter og konflikter i 
ettertid. 

Store deler av planområdet er dyrkbar 

Forsvarsbygg ser ikke at det er behov 
for bestemmelser om skogbruk i skyte- 
og øvingsfeltet. En har god erfaring 
med privatrettslige avtaler med 
grunneier. 
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skogsmark. Det bør derfor fastsettes 
bestemmelser om nydyrking i de 
områdene som er innleid av forsvaret. 

Nydyrking vil ikke være forenlig med 
Forsvarets bruk av området til øvelser.  

Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 

Støy: Forutsetter at driftstid reguleres i 
bestemmelsene. Det kan f.eks. 
innarbeides bestemmelser om 
aktivitetsfrie perioder, som gjerne kan 
være spesifisert på aktivitet.  

 

 
 

 

Forurensning: Anmoder om at det settes 
som krav at det skal søkes om tillatelse 
etter forurensningsloven, gjerne med en 
konkret frist. Anbefaler at det også settes 
krav til bruk av de eksisterende 
overvåkingsbrønnene ved anlegget.  

Aurmoen landskapsvernområde: 
Forutsetter at den siste setningen i 
bestemmelse § 5.6 slettes. 

Følges opp med følgende tillegg i 
reg.best § 4.2: «På offentlige 
høytidsdager, faste og bevegelige 
helligdager, og søndager kl 11:00 – 
13:00, skal det ikke gjennomføres 
skarpskyting.  Unntak fra 
bestemmelsene kan gjøres når 
Forsvaret har behov for rask 
opptrening av avdelinger ved 
beslutning om viktige oppdrag i inn- 
eller utland.» 

 

Følges delvis opp ved følgende tillegg i 
reg.best § 2.12: «Drift og forvaltning av 
skyte- og øvingsfeltet skal skje i 
henhold til en virksomhetstillatelse 
etter forurensningsloven.» 

 
Følges opp ettersom innholdet i 
setningen er ivaretatt i 
vernebestemmelsene. 

NVE 1 Viser til notat med vurderinger av risiko 
for kvikkleireskred. Påpeker at det bør 
gjøres en nærmere vurdering av ev. fare 
for kvikkleireskred ut mot Nessa i 
reguleringsplanen. 

Dette ble fulgt opp og notatet ble 
revidert slik at også områdene utenfor 
planområdet er vurdert for skredrisiko. 

NVE 2 Korrigerer første uttalelse. Det skal 
selvfølgelig være Risa og ikke Nessa, 
nærmere bestemt skråningen ut mot 
nordenden av Hersjøen. 

Tas til etterretning. 

NVE 3 Viser til revidert notat om risiko for 
kvikkleireskred. Det er fulgt riktig 
prosedyre for å avgrense 
aktsomhetsområder til terreng som tilsier 
mulig fare for områdeskred, jf. NVEs 
veileder 7/2014. Videre er det gjort en 
hensiktsmessig vurdering av skredfaren 
for den delen av planområdet som faller 
innenfor nevnte aktsomhetsområde, ved 
å benytte informasjon fra nærliggende 
borehull i den nasjonale 
grunnvannsdatabasen (Granada). Dette 

Tas til etterretning. 

Etter dette er det dokumentert at det 
ikke er risiko for skred i området og at 
det er ikke behov for ytterligere 
grunnundersøkelser i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. 
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er gjort på en tilfredsstillende måte ut fra 
NVEs veileder 7/2014. 

Riksantikvaren Påpeker at Trandumskogen med 
tanksskytebanen vil bli fredet ved forskrift 
i medhold av lov om kulturminner § 22a. 
Området er avsatt til hensynssone d) og 
avgrensing og bestemmelse r er i 
overensstemmelse med det kommende 
fredningsforslaget. Riksantikvaren har 
dermed ikke merknader til planforslaget. 

Tas til etterretning. 

Statens vegvesen Planforslaget legger ikke opp til økt 
parkeringsdekning for eksisterende 
aktivitet og vil ikke medføre økt bilbruk. 
Ingen merknader til planforslaget. 

Tas til etterretning. 

Forum for Natur og 
Friluftsliv i 
Akershus 

Utvidelse av skytefelt kan påvirke 
friluftslivet i nærområdet. Påpeker at det 
uklart om planforslaget muliggjør 
utvidelse av skytebane/-felt. 

Planforslaget viderefører gjeldende 
reguleringsplaner og innebærer ikke 
utvidelse av skyte- og øvingsfeltet. 

Ny støyende virksomhet krever 
tillatelse etter forurensningsloven etter 
søknad til Miljødirektoratet. 

Hafslund nett Viser til opplysninger gitt som uttalelse 
ved varsel om oppstart av planarbeidet, 
og er tilfreds med at forslagsstiller har 
imøtekommet innspill. Har ingen 
ytterligere bemerkninger til planen. 

Tas til etterretning. 

Mathiesen Eidsvold 
Værk 

Innenfor hensynssonene H560_1 og 
H560_2 tillates ikke flatehogst. Mener at 
kravet om å ikke tillate flatehogst ikke vil 
være hensiktsmessig på disse arealene. 
Det bør være tilstrekkelig å legge føringer 
om et mest mulig variert skogbilde i 
denne sonen. En reg.best. med forbud 
mot flatehogst virker vanskelig å 
praktisere, og dette er heller ikke omtalt i 
avtalen mellom Forsvaret og grunneier. I 
avtalen heter det kun at «større 
flatehogster unngås» 

Dette er bestemmelser knyttet til 
buffersonen mot Gardermobanen og 
fv. 176. Ordlyden er videreført fra 
gjeldende reguleringsplan for området 
vedtatt i juni 2005. 

Dette gjelder relativ smale belter langs 
vei og jernbane og Forsvarsbygg 
mener at det ikke er hensiktsmessig å 
endre på et forhold som har fungert i 
over 10 år. 

Mogreina 
Grendeutvalg 

Ønsker tiltak for å minimere støy for 
Mogreinas befolkning. 

Dersom støyen økes må skytetidene 
begrenses. Foreslår at skyting med grovt 
kaliber begrenses til mandag - fredag kl. 
08-21, lørdag kl. 09-17, samt at det settes 
et maksimalt antall døgn pr. år, der det 

Følges opp med følgende reg.best § 
4.2: «På offentlige høytidsdager, faste 
og bevegelige helligdager, og 
søndager kl 11:00 – 13:00, skal det 
ikke gjennomføres skarpskyting.  
Unntak fra bestemmelsene kan gjøres 
når Forsvaret har behov for rask 
opptrening av avdelinger ved 
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kan skytes ut over skytetidene, inkludert 
søn- og helligdager.  

Økt støy knyttet til Sessvollmoen må sees 
i lys av den totale støybelastningen for 
Mogreina.  

Foreslår en egen reg.best. hvor 
avbøtende tiltak for å minimere støy og 
skytetider må inngå. 

beslutning om viktige oppdrag i inn- 
eller utland.» 
og § 2.12 «Drift og forvaltning av 
skyte- og øvingsfeltet skal skje i 
henhold til en virksomhetstillatelse 
etter forurensningsloven.» 

Det betyr at støyende virksomhet vil bli 
regulert i en tillatelse gitt av 
Miljødirektoratet. 

 

Tore Melby 
Espelund 

 Endring av skytebaner må støydempes 
og legges slik at sivil bebyggelse ikke får 
økte støyplager. Det er viktig å beholde 
eksisterende skog mellom Sessvoll og 
Melby gård da denne demper støyen fra 
skytebanene og øvingsområdet forøvrig. 

Drift og forvaltning av skyte- og 
øvingsfeltet skal skje i henhold til en 
virksomhetstillatelse etter 
forurensningsloven. 

Det betyr at støyende virksomhet vil bli 
regulert i en utslippstillatelse gitt av 
Miljødirektoratet. 

Hans Jørgen 
Fløgstad 

Ønsker ikke å leie ut en del av 
skogeiendom til Forsvaret. Er derfor 
negativ til at deler av hans eiendom 
inngår i planforslaget som øvingsfelt. 

Arealet inngår i en utvidelse av 
øvingsområdet som ble avsatt til 
forsvarsformål i reg.plan vedtatt i 2005. 
Reguleringen til forsvarsformål er 
begrenset til øvingsområde hvor det 
ikke skal gjennomføres byggetiltak 
som innebærer at skogen må fjernes. 
Forsvarsbygg ønsker å inngå 
leieavtale med grunneier. 
Sameksistens mellom Forsvaret og 
private interesser bør kunne sikres 
uten vesentlige konflikter. 

Tore Nordmyren Er ikke enig i at hans skogteig inngår i 
skyte- og øvingsområdet. Han driver 
gården med inntekter fra jordbruk, beite, 
ammeku og skogdrift, inkludert 
vedproduksjon. Vil påpeke at han ikke 
har noe problem med et fornuftig 
samarbeid om bruk av trimløyper og 
naturlig ferdsel til fots, sykkel eller ski. 

Se kommentar ovenfor. 

     


