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Høring - Utslippstillatelse for støy fra Ringerike Skytesenter 
Gnr/bnr 93/1 – Ved Vestre Buttentjern 
 

Ringerike kommune har mottatt en søknad om utslippstillatelse vedrørende støy fra 
Ringerike skytesenter. Vi ønsker innspill fra innbyggere og andre interessenter som 
har opplysninger de ønsker å tilføye. Frist for å sende inn innspill er 01.09.2021.  

Ringerike kommune mottok den 25.01.2021 et brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken med 
vedlagt utslippssøknad for Ringerike Skytesenter. Statsforvalteren oversendte saken til 
kommunen da myndigheten for utslipp av støy fra sivile skytebaner ble overført til 
kommunene 01.01.2020. Den tidligere utslippstillatelse gitt 26.05.2011 av tidligere 
Fylkesmannen i Buskerud var gyldig frem til 01.01.2021, og Ringerike Skytesenter har per i 
dag ikke en gyldig langvarig utslippstillatelse. Derimot ble det 04.05.2021 gitt en midlertidig 
utslippstillatelse til skytesenteret, med samme rammer som den nå utløpte tillatelsen, med 
varighet ut 2021. Denne ble gitt i avvente av at søknaden om en langvarig utslippstillatelse 
skal bli behandlet. 

Kommunen vurderer søknadsdokumentene oversendt fra Statsforvalteren til å gjelde en ny 
utslippstillatelse for støy fra Ringerike skytesenter (gnr/bnr 93/1), og vi behandler saken 
deretter. I første omgang har vi vært i dialog med Ringerike Skytesenter og hentet inn 
tilleggsopplysninger vi mener vil være nødvendige for korrekt saksbehandling. Det er snakk 
om et relativt stort skytesenter (med 9 baner) og det befinner seg i et område flere anser som 
viktig for rekreasjons- og friluftsaktiviteter. Derfor ønsker vi nå å få innspill fra berørte naboer 
og andre brukere og interessenter i området, slik at vi sikrer en god medvirkningsprosess og 
at rammene i en eventuell utslippstillatelse ivaretar flest mulig interesser.  
 

Informasjon om søknaden 

Søknaden (vedlagt) er datert 28.09.2020, men ble ikke mottatt av kommunen før 25.01.2021. 
Den er utarbeidet av Ringerike Skytesenter Samarbeidsutvalg (heretter omtalt som Søker), 
som er et utvalg opprettet for å ivareta interessene til de tre skyteklubbene som til daglig 
benytter skytesenteret. De tre skyteklubbene er Buttentjern jaktskytesenter SA, Randsfjord 
skytterlag og Ringerike Pistolklubb. Hver av skyteklubbene har en egen avtale med 
Ringerike kommune – som er grunneier – som definerer enkelte rammer for bruk av 
eiendommen og som fordeler bruks-/disposisjonsrett til de enkelte banene mellom klubbene.  
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Hva søkes det om – Rammene for søknaden 

Aktiviteter – Skyting på bane og feltskyting 
I hovedsak legges det opp til tre typer aktiviteter på skytesenteret: 

 Skytetrening på bane fra standplass (bane 1-9) 

 Stevner på bane og i felt 
o Blanding av faste standplasser (bane 1-9) og midlertidige feltstandplasser 

(feltløyper JF 1-10 / F 1-10). Nøyaktig hvor feltstandplassene vil befinne seg 
avgjøres nærmere datoen for det aktuelle stevnet.  

o All organisert skyting utenfor godkjente skytebaner skal godkjennes av 
politiet1. 

 Trening og stevner for dynamisk skyting 
o All trening til dynamisk skyting finner sted fra standplass under støydempet 

tak, eller noen meter foran standplass. Treningen foregår ved at alle skyttere 
skyter «samtidig» og har kontroll av skiver og treffpunkt i felt, for å ivareta 
sikkerhet.  

o Ved stevner for dynamisk skyting er standplassene spredt på over de ulike 
banene og feltholdene, som alle blir vurdert og godkjent av politiet i forkant. 
Denne typen stevner arrangeres 6-8 ganger i løpet av et år. 

Se den vedlagte illustrasjonsplanen over skytefeltet, for informasjon om banene/feltløypenes 
beliggenhet. 

 

Skuddmengde 
Forventet årlig skuddmengde er: 

 430 000 pistolskudd. 

 450 000 hagleskudd. 

 620 000 rifleskudd. 

 Totalt: 1,5 millioner skudd. 
Fordeling av skudd utover banene er beskrevet i søknaden. 

 

Brukstider – Forslag fra søker 
Søker ber i søknaden om at tillatelsen åpner for følgende brukstider: 

Dagtid  
(07:00-18:00) 

Ettermiddag/kveld 
(18:00-22:00) 

Natt  
(22:00-07:00) 

Søndag 

Mandag – lørdag Mandag – fredag Ingen Kun approberte 
stevner 

Det vil være én skytefri uke på grunn første uke av elgjakten, med oppstart 25. september. 

Brukstider – Forslag fra kommunen 
Kommunens vil ta utgangspunkt i ønsket fra søker, men vurderer å sette en eller flere av 
følgende begrensninger for brukstiden: 

 På søndager og helligdager skal det kun tillates approberte stevner. 

 Én skytefri helg (lørdag og søndag) hver måned, eventuelt hver 6. eller hver 8. helg. 

 De skytefrie helgene og de approberte stevnene skal offentliggjøres minst 3, 4 eller 6 
måneder i forveien, på en slik måte at det er enkelt å gjøre seg kjent med datoene.  

                                                
1 Jf. § 8-3 andre ledd i Forskrift om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon. 
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Disse begrensningene vil gi mer forutsigbarhet til de som benytter området for rekreasjons- 
og friluftsformål, samtidig som det tar sikte på å tilfredsstille skytesenterets behov for 
fleksibilitet og aktivitetsnivå. 

For flere detaljer om rammene for søknaden, se det vedlagte søknadsdokumentet.  
 

Andre forhold 

Støyberegning fra 2014 og antall skudd som skytes 
I 2014 ble det gjennomført støyberegninger ved skytebanene (se vedlegg). De lydmessige 
forholdene ble rapportert i henhold til T-1442:2012 Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, fra Klima- og miljødepartementet. Det er utført beregninger for de faste 
banene (bane 1-9), men grunnet lav aktivitet i feltløypene JF 1-10 / F 1-10 er det ikke 
gjennomført beregninger for skyteaktivitet i felt. Beregningsgrunnlaget utgjør 430 000 
pistolskudd, 375 000 hagleskudd og 469 000 rifleskudd, totalt 1,274 millioner skudd, som er i 
underkant av 85% av mengden det søkes tillatelse for (1,5 millioner skudd). 

Kommunen har mottatt skuddlogg for 2019 og 2020, hvor det fremkommer at det ble skutt 
henholdsvis ca. 570 000 og 340 000 skudd. Det faktiske støynivået disse årene lå dermed 
under nivået støyberegningene fra 2014 tok utgangspunkt i. 

Støyberegningene er gjort etter T-1442/2012. Det kom imidlertid en oppdatering i 2016, og 
støygrensene gitt i T-1442/2016 er gjeldende. Dette innebærer en økning i støygrensene for 
gul og rød sone, fra henholdsvis 60 og 70 dB til 65 og 75 dB. I praksis betyr dette at noe av 
den gule sonen vil forsvinne, og at deler av den røde sonen vil bli gul. Sommeren 2021 vil 
det komme en ny revisjon av T-1442, men vi har fått opplyst at det ikke ville være noen 
endringer i grenseverdiene. Revisjonen omfatter en endring i struktur samt en tydeliggjøring 
av innholdet.  

 

Kommunen vil stille vilkår vedrørende forurensning 
Et vesentlig forurensningsaspekt ved skyteaktivitet er forurensning og spredning av bly og 
andre metaller i omgivelsene. Derfor vurderer kommunen å stille vilkår for å redusere faren 
for forurensning, som blant annet å stille vilkår til kulefang og overvannshåndtering. Dette vil 
være spesielt relevant ved feltskyting, hvor det ikke nødvendigvis er tilrettelagt på samme 
måte som ved de ordinære skytebanene. Videre vil vi vurdere om det skal stilles vilkår til 
overvåkning og målinger av grunnforurensning og vannkvalitet.  

 

Forhold til reguleringsplan, arealbruk og aktivitetsnivå 
Før Ringerike Skytesenter ble etablert var skytefeltet eid og driftet av Forsvaret. 
Eiendommen gnr/bnr 93/1 er i gjeldende plan, som er kommuneplanens arealdel 2019/2030, 
avsatt med arealformål «Idrettsanlegg», og er skravert som sikkerhetssone for «Skytebane» 
med kode H360. Det er imidlertid ikke gitt flere opplysninger om skytebaner i 
kommuneplanbestemmelsene enn definisjonen av idrettsanlegg i § 6.9, samt definisjonen av 
sikkerhetssonen i § 12.2.3. Skytesenteret er dermed ikke per i dag regulert med rammer eller 
støygrenser, og alle forhold rundt dette ble ivaretatt gjennom den utløpte utslippstillatelsen 
fra Fylkesmannen i Buskerud. 

Det foreligger en reguleringsplan fra 1994 (plan-ID 229) for «Ringerike Skyte- og Øvingsfelt» 
utarbeidet av Forsvarets bygningstjeneste. Merk at § 1.2 i bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel tilsier at kommuneplanen ved motstrid skal gjelde foran 

https://www.nve.no/media/2245/t-1442_2012-retningslinje-for-stoey.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
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reguleringsplaner vedtatt før 01.01.2007. Dette betyr at det er arealet i kommuneplanen som 
er gjeldende, og at skyteaktivitet kun skal finne sted innenfor området skravert som 
«Skytebane» i kommuneplanen. Dette betyr blant annet at feltskyting utenfor skytebanene, 
for eksempel på feltløypene F5-10 øst for bane 9 i den vedlagte illustrasjonsplanen, ikke er i 
tråd med plan. Vi vil gjøre oppmerksom på at det er mulig å søke dispensasjon fra 
kommuneplanen for å organisere feltskyting. 

Merk likevel at tillatelsen vil bli gitt ut ifra dagens arealbruk og aktivitetsnivå. Det betyr at 
endringer i arealbruk og aktivitetsnivå, f.eks. utbygging av baner eller fjerning/deponering av 
masser, kan medføre krav om nye støyberegninger og revisjon av vilkårene i tillatelsen. Ved 
større endringer må det også vurderes om det bør utarbeides en ny reguleringsplan for 
området, hvor rammer for skyteaktiviteten også kan integreres. 

 

Tillatelser fra politiet og øvrige myndigheter 
Kommunen er delegert forurensningsmyndighet for utslipp av støy fra sivile skytebaner, og 
vår saksbehandling i denne saken går i hovedsak på støyproblematikken. Vi kan også stille 
vilkår til øvrig forurensning som stammer fra skyteaktiviteten. Skytesenteret er likevel 
ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser/godkjenninger fra politiet, både for feltmessig 
skyting, og for sikkerhetstiltak og sikkerhetsinstrukser, før skyteaktivitet kan finne sted. 
Skytebaner skal godkjennes av politiet, jf. kapittel 8 i forskrift om våpen, skytevåpen, 
våpendelar og ammunisjon.  

For spørsmål utenom støy og forurensning, henvises det til øvrige myndigheter.  
 

Beskrivelse av vedleggene 

Søknaden fra Ringerike Skytesenter Samarbeidsutvalg 
Søknaden om utslippstillatelse er lagt ved høringsdokumentene. Dette er søknaden som ble 
oversendt fra Statsforvalteren til kommunen 25.01.2021.  

Støyberegning 
Støyberegningene av 25.02.2014 er lagt ved høringsdokumentene. Dette viser 
støyutviklingen ved de ulike banene. 

Oversiktskart – Skytesenterets beliggenhet 
Blant høringsdokumentene er det lagt ved et oversiktskart som viser skytesenterets 
beliggenhet i forhold til Vestre Buttentjern. 

Oversiktskart – Merking av skytefelt 
Blant høringsdokumentene er det lagt ved en oversikt over lokasjonene hvor skytefeltet skal 
merkes i henhold til forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner. 
Alle punktene er oppgitt med GPS-posisjoner, og vist med kart. Dokumentet inneholder også 
et skjermbilde av sikkerhetsplakaten. Oversikten er satt sammen basert på dokumentasjon 
mottatt i forbindelse med søknaden. 

Oversiktskart – Illustrasjonsplan for skytefeltet 
Blant høringsdokumentene er det lagt ved en illustrasjonsplan for skytesenteret, som viser 
baner med standplasser og sikkerhetssoner, samt feltløypene JF 1-10 (rifle) og F 1-10 
(pistol). Illustrasjonsplanen er datert 16.04.2013. 
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Hvordan sende inn innspill – Frist 01.09.2021  
Eventuelle kommentarer/innspill sendes skriftlig til kommunen innen 01.09.2021, ved å 
sende brev til Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller ved å sende 
e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk henvendelser med saksnummer 
21/1334, slik at de blir arkivert i riktig sak. 

Send spørsmål til saksbehandler 
Har du et spørsmål om saken, som ikke nødvendigvis passer som et eget høringsinnspill? I 
så fall kan du ta kontakt med saksbehandler Aleksander Elstad, på 90 40 09 17, eller ved å 
sende en e-post til aleksander.elstad@ringerike.kommune.no.   

 
 
Med hilsen  
 
 
 

 

Fridtjof Denneche Aleksander Elstad 
enhetsleder Miljørådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
Vedlegg 
Ringerike skytesenter illustrasjon for skytefelt.pdf.pdf 
Oversiktskart - Merking av skytefelt 
2014-02-14 Støyberegning Ringerike skytsenter farger 
Oversiktskart - Skytesenterets beliggenhet 
Søknad om utslippstillatelse for Ringerike Skytesenter, mottatt 25.01.2021 
 

Kopi til 
Anne Margrethe Aasness 
Marthinsen 

Thygesons vei 2 0667 OSLO 

Bjørn Berger Rudstrøm Postboks 149 3521 JEVNAKER 
Bjørn Leifsen Vågårdsveien 210 3516 HØNEFOSS 
Christine Næss Mathiesen Eggemoveien 60 3514 HØNEFOSS 
Dag Nicolai Stepanenko Brennaveien 3 A 3520 JEVNAKER 
Hallvard Dihle Sørumsgata 140 3517 HØNEFOSS 
Helen Synnøve Bjertnæs Frydenlundstaje 8 3520 JEVNAKER 
Ivar Alme Hvalsmoveien 98 3514 HØNEFOSS 
Jevnaker kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 
Karin Møller Ringerike kommuneI   
Kristian Svarstad Dølerudvegen 3 3520 JEVNAKER 
Mari Kristin Hellum Freitag Storgata 9 3520 JEVNAKER 
Naturvernforbundet i 
Jevnaker 

c/o Jan W. Holst 
Storetjernsveien 32 

3520 JEVNAKER 

Opplysningsvesenets Fond Postboks 535  Sentrum 0105 OSLO 
Sør-Øst politidistrikt Postboks 2073 3103 TØNSBERG 
Torgeir Nøkleby Nøklebygata 7 A 3520 JEVNAKER 
Unni Suther    
Vågård og Omegn Vel Ringerike kommuneC/O 

Kjetil Myhre Sørflatveien 34 
3516 HØNEFOSS 
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