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VENNESLA KOMMUNE:  

2018: FORSLAG TIL REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER, $ 7.2 TIL 
REGULERINGSPLAN FOR SKYTEBANEOMRÅDE FOR VENNESLA JEGER- OG 
SPORTFISKEFORENING VED BJORTJØNN, PÅ DEL AV G.NR 13 B.NR.1, 5 

Til reguleringsplan datert: 23 september 2011. 
 
§1. REGULERT OMRÅDE 
Det regulerte område er vist med reguleringsgrense på planen.  Innenfor denne 
begrensningslinje skal arealene disponeres som vist på planen. 
 
§2. PLANFORMÅL 
Det regulerte område omfatter følgende reguleringsformål: 
Bebyggelse og anlegg PBL.§12-5.1 Idrettsanlegg, skytebane (1470), kalt skytebaneområde 
Samferdselsanlegg og  
teknisk infrastruktur PBL-§12-5.2 Kjøreveg (2011), kalt KV1 og KV2. 
  Annen veggrunn - tekniske anlegg (2019), kalt AVT 
  Parkering (2080), kalt P1 
Hensynssoner PBL-12-5.6 Frisikt (140), kalt H140 
  Skytebane (360), kalt Fareområde skytebane 
  Høgspent (370), kalt H370 
 
§3. BEBYGGELSE OG ANLEGG, PBL.§12-5.1 

1. I området tillates bebygd med skytterhus.  Bygget og interne adkomster skal 
tilfredsstille krav om tilgjengelighet.  Maksimalt bruksareal for skytterhuset er på T-BRA 
= 200m2. Maksimal gesimshøyde er 5,00m og maksimal mønehøyde er 8,5 m.  
Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. Bygg og 
adkomst skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet. 

2. Standplassene Leirduebanen og sportingbanene skal oppføres slik at skyteretning og 
plassering samsvarer med reguleringsplanen.  Standplassene skal være ”lukket” og 
støydempet. Bygg og adkomst skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet. 

3. Leirduebane mot syd skal ha støyskjermer/voller på sør- og nordsiden med minimum 
høyde 3 meter over skyteplassene og lengste avstand til den skyteplassen som er 
lengst unna skal ikke være over 20-25meter.  Støyskjermene skal begynne 5meter bak 
forkant av standplassen og gå ut 20meter foran forkant standplass. 

4. Begge sportingbanene skal ha støyskjerm/voll på nordsiden med minimum høyde 3 
meter over skyteplassene og lengste avstand til den skyteplassen som er lengst unna 
skal ikke være over 15 meter.  Støyskjermene skal begynne 5m bak forkant av 
standplassen og gå ut 15 meter foran forkant standplass. 

 
§4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL.§12-5.2. 
§4-2. KJØREVEG, ANNEN VEGGRUNN. 

1. Eksisterende veg kan utbedres i bredde, med sikring av bekk, grøfter, drenering og 
møteplasser.   

2. Det kan anlegges sperrebom på sted som avtales med grunneier. 
3. Skråninger sikres mot ras, jordkles og tilsås. 
4. Det kan legges el- og telekabler i veggrunnen. 
5. Alle interne adkomster skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet. 

 
§4-3. PARKERING 
Skjæringer og skråninger skal jordkles og tilsås.  5% av parkeringsplassene skal være 
universelt utformet.  Plassering angis i rammetillatelse.   
§5. HENSYNSSONER, PBL.§12-6. 
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§5-1. FRISIKT. 
Frisiktsonen skal opparbeides og vedlikeholdes slik at vegetasjon og objekter ikke stikker over 
mer enn 0,5 meter over en linje mellom vegene i frisiktsonen. 
 
§ 5-2. FAREOMRÅDE, SKYTEBANE. 
Bruken av leirduebanene skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i politiets godkjente 
sikkerhetsinstrukser.  Ytterbegrensingen av fareområdet skal merkes med varselskilt.  
Skogsveg gjennom fareområdet utstyres med bom/kjetting med varselskilt. 
 
§6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
§6-1. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det kan ikke gis brukstillatelse til skytebaneanleggene  før tilhørende standplassoverbygg og 
støyskjermer er bygd. 
 
§7. ANDRE BESTEMMELSER. 
§7.1. Automatiske fredede fornminner. 
Dersom det oppdages fornminner i området må anleggsarbeide straks stanses i den 
utstrekning det berører fornminne eller dets 5 meters sikringssone,  og melding sendes til Vest-
Agder Fylkeskommune, kulturseksjonen. 
 
§7.2 Skytetider. 
I tidsrommet fra og med mai til og med oktober: 
Tirsdag og torsdag kl. 12-21 
Lørdager  kl. 10-18 
En bevegelig hverdag, med inntil 10 bruksdager pr. år. 
Det skal likevel ikke være mer enn maks. 3 skytedager i løpet av en uke. 
 
I tidsrommet fra og med november til og med april 
En ukedag   kl. 12-21 
Lørdager   kl. 10-18 
Inntil 5 søndager i året i forbindelse med stevner. 
 
Det kan tillates skyting på søndager i forbindelse med stevner inntil 5 ganger i året.  Naboer 
til skytebanen skal hvert år varsles om stevnesøndagene når terminlistene for året er fastlagt. 
 
 
 
 Farsund 23 september 2011, revidert § 7,2: 26/3 2018. 

Rev 14/5/2018 §7.2, 1. avsnitt i samsvar med Bygg og miljøutvalgets vedtak. 
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Sivil arkitekt MNAL 
 
 

 
 


