
 

 

 

 
 

 

Kontaktutvalget 
for velforeninger i Oslo 

 
Postboks 2818 Tøyen, 0608 Oslo, E-post: post@kuv.no, Org.nr. NO 986610669, www.kuv.no 
Styret 2015/2016: Ingrid Appelbom Karsten, Vidar Berget, Liv Jorunn Eriksen, Jan T Herstad, Jan-Morten Kjeldstad, Per Kristian 
Løken, Eva Reistad, Elen Roaldset, Ragnar Torgersen 

Side 1 av 2  

 

 

 

Klima- og Miljødepartementet 
postmottak@kld.dep.no 
 
Sendt kun som epost 
 Oslo, 05.02.2015 

 

Høringsuttalelse til Forslag til nye grenseverdier for skytebanestøy i retningslinje 

for behandling av støy i arealplanlegging, T - 442/2012 
 

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo (KUV) er en paraplyorganisasjon med rundt hundre 

velforeninger og bo-sammenslutninger i hele Oslo som medlemmer.  

KUV er blitt kjent med at Miljødirektoratet har sendt ut på høring et forslag fra Forsvarsbygg om nye 

grenseverdier for støy utredet i Futura rapport 736/2015 til kommuner m.fl. Det er beklagelig at KUV 

ikke har fått Miljødirektoratets høringsdokumentet til uttalelse. 

Vårt innspill sendes derfor direkte til Klima- og miljødepartementet da fristen for innsending til 

Miljødirektoratet har utgått. 

Forsvaret ønsker å øke dagens støynivågrenser med 15 dB, tilsvarende fra 60 dB til 75 dB for gul sone 

og fra 70 dB til 85 dB for rød sone. KUV går imot økning av grenseverdiene med 15 dB med følgende 

begrunnelse:  

 Justering av grenseverdiene for støy vil invitere fremtidige boområder til å bli tillatt lagt 

nærmere skytefelt. Dette er ikke i tråd med de nasjonale mål og vil utsette beboere for mer 

støy. I beste fall vil en slik justering bare komme utbyggere til gode. 

 Norge har i sin nasjonale handlingsplan mot støy, oppdatert i 2015, definert at støyplager skal 

reduseres med 10 % innen 2020. En lemping på støygrense til nye og høyere nivåer strider imot 

nasjonale mål for støy og folkehelse. Skal målet nås med redusert støy etter nasjonal 

handlingsplan, må skyteaktiviteten reduseres på eksisterende skytebaner i tettbebygd strøk og 

nye baner etableres der hvor folk ikke bor eller ferdes eller til innendørs anlegg.  

 Miljødirektoratet sier de eksisterende grenseverdiene fungerer godt ut fra et miljø og 

folkehelseperspektiv. 

 Støyfaglig vurdering sier en økning på 3 dB er en dobling av lydenergien, og en økning på 10 

dB økning av lydstyrke tilsvarer en tidobling av lydenergien. En økning på 10 dB oppleves som 

en fordobling av støyen. 

KUV deler Støyforeningens bekymring for helse og miljø. Skytestøy oppleves som negativ støy. 

Lyden forbindes lett med krig og drap. Forsvarsbygg sier selv i sin rapport Futura 736/2015, at 

skytestøy om kvelden oppleves som verst.  Miljødirektoratet skriver i sitt notat at små barn har sterkere 

hørsel enn voksen og vil derfor plages mer av skytestøy på kveldstid. I varme sommerkvelder oppleves 

skytestøy som et forstyrrende element som ødelegger for trivsel og uteliv. Noen av våre nye 

landsmenn som har opplevd krig i sitt opprinnelige hjemland sliter med traumer og får helseplager.   
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Skog og mark er definert som stillesoner. Natur og friluftsliv i områdene rundt sivile skytebaner i 

randsonen av marka oppleves trivselsreduserende når det drives skyteøvelsene i helger og på fridager. 

Særlig berørt av skytestøy i Oslo er Årvoll og deler av Røa som hører skytestøy fra Løvenskioldbanen 

i Bærum. Skytebanen på Årvoll ligger i nær tilknytning til boligbebyggelsen, mellom bebyggelsen og 

Markagrensen. 

Forsvaret har ytret behov for å utvide skytetida med skyting på dagtid og natt. Økt aktivitet med flere 

bruksdager og antall skudd må ikke tillates i tettbebygd strøk. Det må heller ikke gis tillatelse for 

skytebaner i tettbebygd strøk til å skyte i sene kveldstimer og nattestid. 

En tillatt økning av nivå på skytestøy vil endre arealbruken. Grensen for den gule støysonen vil bli 

flyttet inn hvor den røde sonen er i dag. Flere boliger vil kunne bli bygget der rød sone var tidligere og 

det legges derfor opp til mulighet for flere konfliktsoner. 

KUV mener for øvrig at skytefelt må flyttes ut av nåværende og fremtidige boområder. KUV stiller 

også spørsmål til hvorfor myndigheter og andre ikke legges opp til mer bruk av og bygging av 

innendørs skytebaner, mer bruk av finkaliber, lyddempere, skyterør og mulig bruk av simulatorer. 

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo går derfor imot nye grenseverdier for skytebanestøy i 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 442/2012 

 

Med vennlig hilsen 

For styret i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV) 
 
 Liv Jorunn Eriksen Jan-Morten Kjelstad  Jan T Herstad 
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
 «Sign» «Sign» «Sign» 
 
 

Kopi sendt som email til: 

Støyforeningen post@stoyforeningen.no 

Miljødirektoratet post@miljodir.no 

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) post.vfo@velforbundet.no 

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen  info@motskytestoy.no 

Plan og bygningsetaten – postmottak@pbe.oslo.kommune.no 
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