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Referat fra møte vedrørende oppfølging av meklingsprotokoll  
 

Tirsdag 11.06.2013 kl 12.00 – Evjemoen 

 

Deltakere:  

Bjørn Ropstad 

Jens Arild Johannessen 

Torgeir Hodne 

Jan Hornung 

Siv Therese Kile Lie 

Per Siem 

Bjørn Bergersen 

Maria Fremmerlid 

Bjørn Stokke 

Ståle Olsen 

 

Evje og Hornnes kommune 

«» 

«» 

«» 

«» 

Forsvarsbygg 

«» 

Fylkesmannen i Aust-Agder 

«» 

Evjemoen Næringspark 

 

Statusrapport- hva har skjedd siden mekling 

Forsvarsbygg har med utgangspunkt i meklingsprotokollen tatt tak i det administrative rundt 

bruken av Evjemoen skytefelt. De har sett på skytetider. Prøvd å redusere skyting i helger og 

nattestid. Resultatet er at aktiviteten er fortettet på dagtid. Der det ikke har vært mulig å legge 

aktiviteten kun til dagtid har forsvaret varslet spesielt. De har kontroller og rapporter, og gjør 

det de kan for å redusere unødvendig støy. Antall skudd er tilsvarende som tidligere, det er 

ikke en vesentlig endring av aktiviteten. Fylkesmannen påpekte at det, i følge protokollen, 

skulle ha vært en vesentlig endring av aktiviteten. 

 

Evjemoen Næringspark sier at de ikke har merket noen økning i aktiviteten, men er redd for 

at det skal bli en økning. Det har gått rykter om at deler av aktiviteten i andre skytefelt skal 

flyttes til Evjemoen. Dette avkreftet forsvarsbygg. Det er ingenting i overordnede planer som 

tyder på at aktiviteten skal øke. Det er heller ikke noe som tyder på at aktiviteten skal avta. 

 

Kommunen mener aktiviteten er blitt mer synlig. Øvelsene foregår mer i lokalområdene 

rundt øvingsfeltet, noe som det har kommet flere negative tilbakemeldinger på. Dette er tatt 

opp med Forsvaret. Det kommer fortsatt tilbakemeldinger fra innbyggere om at støyen fra 

skytingen er negativ. Det hevdes at støyen har økt etter at hogst har blitt gjennomført. 

Ordfører informerer om at det vil komme en sak i Agderposten om flere reiselivsbedrifter 

som hevder de har hatt negativ utvikling på grunn av støyen. Skytefeltet har hindret 



 

 

 

utviklingen av Evje sentrum i stor grad og man må komme frem til en permanent løsning slik 

at rød støysone blir innenfor skytefeltets grenser. 

 

Kommunen etterspør tilbakemelding på hva som er reell aktivitet i feltet. Til nå har forsvaret 

kun levert lister om planlagt virksomhet. Forsvarsbygg lovde å sende rapport på dette. 

 

Hvordan kan man finne en permanent løsning? 

 

Forsvarsbygg trekker frem at i etterkant av meklingsmøtet ble det satt i gang en prosess i 

forhold til å få endret retningslinjen T-1442. 

Forsvarsdepartementet og Miljødepartementet har gitt Klif i oppdrag å se på om 

retningslinjen kan revideres i forholdt til forsvarets skytebaner. Dagens retningslinje 

harmoniserer ikke med forsvarets virksomhet. Den er i utgangspunktet tenkt brukt på sivile 

skytebaner, og når den da blir benyttet på ett skytefelt med flere baner så harmoniserer ikke 

opplevelsen av støy med støysonene. Plagegraden må harmonisere med problemet. 

Forsvarsbygg skal levere sitt innspill til revisjonsarbeidet innen 1. oktober 2013. Klif skal 

levere forslag til revisjon innen nyttår. Forsvarsbygg har ikke arbeidet videre med å se på 

støydempende tiltak i skytefeltet i påvente av denne revisjonen. Ønsker ikke å investere store 

summer i støydempende tiltak hvis støysonene blir redusert uten. Forsvarsbygg er klar over at 

dette ikke endrer opplevd støy, men 1. prioritet for dem er å få sjekket ut om retningslinjene 

de følger er korrekte. 

 

Parallelt med revisjon av retningslinjer foregår det konsesjonsbehandling av forsvarets 

skytefelt på Setermoen. Denne konsesjonen vil bli retningsgivende for andre felt. 

Forsvarsbygg tar sikte på å konsesjonsbehandle alle sine anlegg, også Evjemoen. De ønsker å 

få avklart hva de har lov til, slik at man unngår diskusjoner i fremtiden. 

 

I forhold til byggesaksbehandling i rød og gul støysone så krever kommunen i dag at det 

utarbeides støyrapport. Kommunen forutsetter at rød sone er redusert til minst gul sone innen 

4 års perioden skissert i meklingsmøtet. Fylkesmannen supplerer med at de ikke har vært 

klare på hvordan kommunen skal forholde seg til problemet, men det er akseptabelt å bygge i 

rød sone siden avtalen mellom Forsvaret og kommunen sier at forholdene skal bedres. I 

praksis vil dette si at i en byggesak må støyrapporten ta utgangspunkt i rød støysone, med 

tiltak for rød og gul sone. Kommunen gir så dispensasjon fra rød sone. Disse 

dispensasjonssakene trenger ikke å sendes på høring til fylkesmannen. 

 

Kommunen mener at man kanskje kan gjøre mindre endringer på baner o.l til en betydelig 

lavere kostnad enn de 56 millionene som tiltakene i rapporten fra Forsvarsbygg skisserer. 

Kommunen viser til at det er hevdet fra en advokat i dfs at det finnes rimeligere måter å gjøre 

støydempende tiltak på enn det Forsvarsbygg har lagt frem. Det blir nevnt ett eksempel hvor 

200 meter banen blir stående slik som den ligger i dag, og at man heller bygger en 

avlastningsbane hvor hovedvekten av skytingen vil foregå på. Kommunen ønsker at det 

fortsatt skal være mulig med sivil aktivitet og arrangementer som blant andre 

Landsskytterstevnet. 

Forsvarsbygg står inne for den beregningen som har blitt gjort, og det er ikke aktuelt å la en 

bane bli stående igjen og bygge en avlastningsbane. Bakgrunnen for forskjell i kostnad er 

forskjellige forutsetninger for beregningene. Det følger store kostnader med å skulle flytte en 

eksisterende voll da denne må renses for blyprosjektiler osv. for å kunne benyttes på nytt. 

Hvis det ikke blir endringer av retningslinjene er det den rapporten som foreligger som 

Forsvarsbygg legger til grunn ved vurdering av tiltak. 

 



 

 

 

Eventuelt 

Kommunen har mottatt brev fra Forsvarsbygg, datert 21.05.2013, i forbindelse med vedtak av 

sentrumsplanen. Forsvarsbygg har i dette brevet skrevet at det i punkt to i 

meklingsprotokollen er kommet frem til en enighet om en deling av kostnadene. Kommunen 

mener at dette er feil, da det ikke står noe som helst om hvordan kostnadene skal fordeles. 

Representantene fra Forsvarsbygg hadde ikke kjennskap til brevet, og de var enig i 

kommunes vurdering at det ikke er sagt noe om kostnadsfordeling. Dette brevet kan ikke stå 

ubesvart fra kommunen sin side, og det vil derfor komme et tilsvar. 

 

Veien videre 

Det vil bli innkalt til et nytt møte rundt årsskiftet, i forbindelse med en avklaring fra Klif om 

revisjon av T-1442. 

Forsvaret avventer fysiske tiltak til det har kommet en avklaring om revisjon av 

retningslinjer. I mellomtiden vil forsvarsbygg se litt på tiltaksrapporten, og om det kan være 

billigere løsninger. Forsvarsbygg oversender tall på reell aktivitet i skytefeltet til kommunen 

og fylkesmannen.  

 

 

 

 

Evje 12.06.2013 

 

 

 

Siv Therese Kile Lie 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 


