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SAK 2 Grimstad kommune – forslag utvidelse av skytebane- Bringsværheia  
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Generell informasjon om saken 
Plansak Utvidelse av skytebane- Bringværheia 

Pistolskytebane 

Planfase Forslag  

I samsvar med overordnet 
plan? 

Nei, utvidelsen ligger innenfor LNF-formål og 
hensynssone for drikkevann 

Utfordring med regionale/ 
nasjonale hensyn. 
Planfaglige hensyn? 

Drikkevannskilde for østre region- Arendal og 
Grimstad, forurensning, friluftsliv 

Tema for diskusjon Drikkevannskilde og forurensning, friluftsliv, 
kulturminner 



 

Saken angår følgende 
aktører 

Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Mattilsynet 

Innmeldt av  Grimstad kommune  

 

Grimstad kommune innledet om bakgrunnen i saken. Jeger og fiskeforening presenterte 
kort saken. 

Forslaget omhandlet en utvidelse av Grimstad Sportskyttere sitt pistolskyteanlegg på 
Bringsværheia. Anlegget ligger innenfor sikringssone for drikkevannskilde og LNF-
formål i kommuneplanens arealdel. Dagens skytebane er regulert gjennom en eldre 
plan fra 1999. I kommuneplanen ligger bestemmelse 1.2 a) som sier at kommuneplanen 
gjelder foran vedtatte reguleringsplaner ved §4.1 sikringssone Rorevann.   

Forslaget vil åpnet for en leirduebane og en riflebane. Arealutvidelse vil være ca. 55 mål 
(inkl. sikringssone for banene).  

Grimstad Jeger og Fiskeforening har i dag sin skyteaktivitet på Fjære skytebane. Det er 
lagt begrensninger for bruk av Fjære skytebane, med hensyn til blant annet støy da det 
ligger nært boligområde. Dette har medført at Grimstad Jeger og Fiskeforening har fått 
redusert bruken fra 3 dager til 1 dag.  Det er behov for økt kapasitet ettersom de er en 
stor forening med stor aktivitet. 

Følgende tema ble diskutert: 
- Drikkevann og forurensning 
- Friluftsliv 
- Kulturminne 
- Prosess - reguleringsplan vs. dispensasjon 

 
 
 Drikkevannskilde og forurense  
En utvidelse vil kunne ha betydning for Rorevann som råvannskilder. Ut fra tidligere 
undersøkelser på andre skytebaner har man funnet PAH (kjemikalie fra plast) fra 
leirduer og enkelte steder forhøyet verdi for bly. Utvidelse vil muligens ikke i seg selv 
forurense, men summen av tiltak kan medføre konsekvenser. Potensiale for 
forurensning må utredes.  
 
 
 Friluft  
Vest for planområdet er et yndet område for ferdsel med mye ferdsel og bruk, østre del 
er usikkert. Ettersom utvidelsen ligger i et friluftsområde bør man finne ut hvem som 
bruker området og hvilke konsekvenser utvidelsen vil evt. medføre. Det er viktig med 
bred medvirkningsprosess.  
 
 Prosess – plankrav vs. dispensasjon 
Det er nødvendig med gode utredninger ift. drikkevannskilden, støy, friluftsliv mm. Det 
er mange interesser knyttet til denne saken og det vil derfor være behov for en bred 
medvirkning. Fylkesmannen og fylkeskommunen vurderte at et stort tiltak slik som ny 
skytebane for leirdue og rifle vil vært riktig å tilrettelegge for gjennom en planprosess.  



 

I kommuneplanens bestemmelser tilknyttet Rorevannets sikringssone er det ikke tillatt å 
starte opp nye reguleringsplaner innenfor formålet «bebyggelse og anlegg (pbl §11-7 nr 
1). Skytebane faller under dette formålet. Uavhengig av dispensasjon eller 
reguleringsplan, vil dette stride mot kommuneplanen.  
 
Kommunen ønsker primært en reguleringsplan, men ser dette er utfordrende for 
foreningen pga. økonomi.  
 
Fylkeskommunen løftet spørsmål om muligheten til å samle to små baner, Fjære og 
Bringsværheia til en større på Bringsværmoen. Dette var pr.dd. ikke aktuelt.  
 
 Støy  
Utvidelse av areal ville ikke få innvirkninger på utvidelse på skytetider. Gjennomsnittlig 
beregnet ville det være 2 dager i uken for riflebane og 2 dager for leirdueskyting, 
potensielt 1-2 haglestevner. Ved skyteprøve om høsten, vil bruksbehovet være større. 
 
 Kulturminner 
Området må befares for å vurdere nærmere behovet for en arkeologisk registrering. 
 
 


