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1. BAKGRUNN - INNLEDNING 

Det planlegges å etablere et asylmottak og et omsorgssenter for mindreårige flyktninger, på Evjemoen 
i Evje. Det søkes i den forbindelse om bruksendring for tre eksisterende bygninger. Bygningene ligger 
innenfor støysonene til Evjemoen skytefelt. Sinus er i den forbindelse bedt om å gjære en 
støyvurdering for bygningene. Figur 1 viser plassering av de aktuelle bygningene, og det siste 
støysonekartet fra Forsvarsbygg, datert 23.04.2013. 
 

 

Figur 1 - Støysonekart for Evjemoen skytefelt (2013). Blå ringer markerer plassering av mottak og 
omsorgssenter. Kilde: www.forsvarsbygg.no 

 
Alle de tre aktuelle bygningene ligger i rød støysone iht. definisjoner i T-1442. 
 

Eksisterende 
bygg som skal 
benyttes til 
asylmottak og 
omsorgssenter. 
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2. FORSKRIFTSKRAV - MÅLSETTING 

Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer 

Utendørs støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442:2012. 
T-1442 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom 
bebyggelse (herunder boliger) skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny 
bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. T-1442 angir følgende grenseverdier for skytebanestøy: 

Grenseverdier for gul og rød sone etter T-1442. Alle tall i dB. 

 GUL SONE RØD SONE 

Støykilde 
Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå 
i nattperioden 
kl. 23 – 07 

Skytebaner 
Lden 30 dB 

LAImax 60 dB 

Aktivitet bør ikke 
foregå 

Lden 35 dB 

LAImax 70 dB 

Aktivitet bør 
ikke foregå 

 
Alle støygrenser gjelder innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra egen fasade. Det angis en 
døgnmiddelverdi Lden (den = "Day-Evening-Night"). Dette er et ekvivalentnivå hvor nivået vektes hhv. 
5 og 10 dB strengere om kveld og natt enn om dagen. Lden beregnes som årsmidlet verdi. 
LAImax gjelder maksimalnivå fra enkeltskudd på den skytebanen som gir høyest støynivå i hvert enkelt 
mottakerpunkt. 
 
Etter definisjonene i retningslinjene T-1442 skal følgende bygninger regnes med under kategorien 
"Bebyggelse med støyfølsom bruksformål": Boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler 
og barnehager. 
 
Kommentarer 

I retningslinjene er det angitt at grenseverdiene for skytebaner kan lempes med 5 til 10 dB for baner 
som er lite i bruk. For baner som er i bruk inntil 2 dager/kvelder pr. uke kan grenseverdiene økes med 
10 dB i forhold til verdiene gitt over.   
Evjemoen skytefelt er etter det vi kjenner til, vurdert etter de strengeste grensene siden det er mange 
skytebaner innenfor området. Området er stort og støysonene dekker derfor et stort område, selv om 
de enkelte banene som er utslagsgivende for støysonene i en retning, isolert sett ikke brukes så ofte.  
 

Innendørs støynivå 

Krav til innendørs støynivå fra utendørs støykilder er regulert av byggeforskriftene. 
Byggeforskriftenes krav kan anses innfridd om man tilfredsstiller krav og grenseverdier gitt i 
lydklasse C i NS 8175:2012. Tabellen nedenfor angir de aktuelle grenseverdiene i lydklasse C, for 
boliger. 
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Krav til innendørs lydnivå, NS8175 klasse C 

Type brukerområde Krav til innendørs 
lydnivå 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h = 30 dB 

I soverom fra utendørs lydkilder 
Lp,AF,max = 45 dB 

Natt, kl. 23- 07 

 
Lp,A,24h er A-veiet ekvivalentnivå midlet over et døgn (24 timer) 
Lp,AF,max er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant "fast" på 125 ms. Maksimalnivåkravet gjelder 
steder med stor aktivitet i nattperioden, 10 hendelser eller flere som overskrider grenseverdien, og ikke 
enkelthendelser 
 

3. FORVENTEDE STØYNIVÅ 

Generelt om støy fra Evjemoen skytefelt 

Evje kommune, Forsvarsbygg og Fylkesmannen inngikk i juni 2012 en avtale om vesentlig reduksjon 
av skyteaktiviteten. Hovedintensjonen med avtalen er at Evje sentrum i løpet av fire år ikke skal ligge i 
rød støysone. I referat fra møte mellom Evjeheimen, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Aust-Agder, 
datert 12.06.2013, se vedlegg 1, fremgår det dog at arbeidet med reduksjon av støy fra skytefeltet ikke 
går helt som forventet. Støyvurderinger skal derfor fortsatt baseres på de aktuelle støysonene som gitt i 
Forsvarsbyggs støysonekart fra 2013.  
 
Forsvarsbygg har ikke villet legge fram hele den siste støyrapporten. Vurderingene nedenfor er derfor 
basert siste støysonekart, mottatte opplysninger om bruksfrekvens for de ulike skytebanene samt 
antakelser om støynivå basert på forrige støyrapport fra Futura Forsvarsbygg, som vi har tilgang til.  
 

Utendørs støynivå 

I følge siste støysonekart fra Forsvarsbygg av 2013 ligger de aktuelle bygningene i rød støysone for 
Evje Skyte- og Øvingsfelt, se figur 1. Støysonekartet viser ikke om det er døgnmidlet ekvivalentnivå 
(Lden) eller maksimalnivå (LAImax) som resulterer i rød støysone ved aktuelle bygg.  
 
Med stor sannsynlighet skyldes rød støysone ved de tre aktuelle bygningene maksimalnivå fra 
skytebanene plassert nærmest byggene. Ut fra støysonekartet anslår vi at maksimalnivå utenfor de tre 
aktuelle bygningene å være i området LAImax = 70-75 dB fra den skytebanen som gir høyest støynivå. 
Slike støynivå utendørs er meget godt hørbare og til dels påtrengende, men de ligger langt under 
nivåer som potensielt kan gi hørselsskader. Støynivåene er heller ikke så høye at de forstyrrer 
kommunikasjon nevneverdig.  
 
Til sammenlikning vil et tungt kjøretøy buss/lastebil som passerer deg eller akselerer i 5-10 m avstand, 
gi maksimalnivå som er 80-90 dB, dvs. vesentlig høyere enn skytestøyen ved de aktuelle bygningene. 
 
Ser man på støysonekartet så ligger alle bygningene langs Rv9 fra Otra og inn mot Evje sentrum i rød 
støysone. Her ligger det flere boliger og overnattingssteder som til dels ligger lengre inn i rød støysone 
enn de aktuelle boligene som er tiltenkt som asylmottak og omsorgssenter.  
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Innendørs støynivå 

Innendørs ekvivalentnivå vil avhenge av fasadens oppbygging. Dersom denne er av eldre dato, vil 
denne ikke være like god som en fasade etter TEK10 krav. Utendørs ekvivalentnivå er dog ikke så 
kraftige (ca. 35 dB for ytterkant rød støysone) og innendørs ekvivalentnivå vil med stor sannsynlighet 
ligger under forskriftskravet, Lp,Aeq,24h ≤ 30 dB.  
 
I de perioder hvor det skytes, og spesielt på de nærmeste skytebanene, forventes det at 
maksimalnivåene innendørs vil være forholdsvis høye og meget godt hørbare innendørs. 
Maksimalnivå-kravet i bolig gjelder kun om natten. Det foregår trolig ingen regulær skyting på 
skytebanene om natta, men det kan muligens foregå enkelte øvelser med skyting innenfor  
øvingsfeltet. Maksimalnivåkravet som er angitt i NS 8175 er trolig derfor ikke gjelden ei denne 
situasjonen.  
 

4. VURDERING 

Retningslinjen T-1442 sier at det ikke bør tillates ny støyfølsom bebyggelse (herunder boliger) i rød 
støysone. Støynivåene i rød støysone vil være såpass høye at uskjermede uteplasser ikke er godt egnet 
til avslapping/rekreasjon på de tidspunkter der det skytes. Bygget er utformet med enkeltrom, slik at 
noen rom er på skjermet side og andre direkte mot skytefeltet. Det vil være vanskelig å hvile/sove 
innendørs når det skytes på de nærmeste skytebanene. 
 
Opphold på asylmottaket og omsorgssenteret er tiltenkt å vare i opptil 5 måneder før flyktningene blir 
flyttet videre til andre boliger. Det er et stort press på å skaffe nok mottaksplasser for flyktninger og i 
så måte bør det være akseptabelt med mottak/midlertidig bolig også litt innenfor rød støysone. Et 
moment i denne sammenheng er at mange eksisterende boliger i Evje sentrum og langs Rv9 ligger like 
langt eller lenger inn i rød støysone, uten at man anser dette som et stort problem for den "vanlige 
Evje-beboer".  
 
Noen av flyktningene som kommer kan ha bodd i krigsrammete områder og være traumatisert. 
Dersom de plasseres i nærheten av et skytefelt, kan dette påvirke dem psykisk og muligens frembringe 
angst og frykt. For helt eller delvis å motvirke dette kan man vurdere å gjennomføre følgende tiltak:  
 

• De mest støyfølsomme flyktningene blir plassert på stilleste side av bygget (rom som vender 
vekk fra skytefeltet). 

• Forutsigelig bruk av skytefeltet og informasjon til beboerne. Evje & Hornnes kommune har 
fastlagte skjemaer for aktiviteten på Evjemoen skytefelt. Disse bør være tilgjengelig og 
forklares, slik at flyktningene er klar over når det skal skytes og hvorfor det skytes.  

• Ingen skyteaktivitet om natten, dersom dette vil skje, bør det varsles på forhånd. 

• Eventuelle uteplasser plasseres mot vest inn mot bygningene på skjermet side, slik at 

bygningene fungerer som støyskjerm.  
 
Dersom de aktuelle flyktningene har en "normal reaksjon" i forhold til skuddstøy, bør etablering av 
midlertidige boliger som asylmottak/omsorgsboliger i de aktuelle bygningene være akseptabelt. Andre 
profesjoner, f.eks. psykologer, bør imidlertid trekkes inn og vurdere om man bør være ekstra 
varsomme med denne gruppen og legge til grunn strengere grenser for denne gruppen en for den 
"vanlig Evje-beboer". I så fall vil mesteparten av Evje sentrum og strekningen fra langs Rv9 fra Otra 
og inn mot Evje sentrum, være uegnet for denne type formål.  
 
Dersom det tillates bruksendring, skal anleggseier (Forsvarsbygg?) varsles slik at de kan komme med 
sine merknader. Etablering av midlertidige boliger/omsorgssenter nær skytefeltet i rød sone, kan legge 
ytterligere press på støykonflikten og på lengre sikt fremtvinge støyreduserende tiltak eller andre 
begrensninger i aktiviteten på skytefeltet. 



                                                                                            Internett: www.e-h.kommune.no    

Evje og Hornnes kommune Telefon:  37 93 23 00 Bankgiro:  2901.07.40264 

Evjemoen Telefakx :   37 93 23 90  

4735  Evje Epost: post@e-h.kommune.no Org.nr.        964 966 109 

 

 Evje og Hornnes kommune   
 

Drift og forvaltning 

 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder 
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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 
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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. 
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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 
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