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Verdal, mandag den 30. november 2009
Innherred samkommune
Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten
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7601 Levanger
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Om klage på vedtak om innvilgelse av nyanlegg for skytebane i
Tromsdalen.
Naturvernforbundet i Verdal viser til brev fra Innherred samkommune datert 23.11.2009. Her
blir vi bedt om 1) å vurdere om vi opprettholder klagen på vedtak om tillatelse til anlegging
av sikringsvoller for skytebane i Tromsdalen og 2) å grunngi vår rettslige klageinteresse i
denne saken.
For å svare på det siste først så er Norges Naturvernforbund en interesseorganisasjon som
ivaretar allmennhetens miljøinteresser. Vår rettslige klageinteresse i saker med betydning for
natur, miljø og friluftsliv er allment anerkjent og ble stadfestet av Høyesterett i forbindelse
med utbygginga av Alta-Kautokeinovassdraget (Rt 1980.569). Areal som etter plan- og
bygningslovens bestemmelser om kommunedelplan blir betegna som LNF – områder skal
benyttes til formålene landbruk, natur og friluftsliv. Naturvernforbundet ser det som sin
særlige interesse å, på vegne av allmennheten, beskytte planformålene natur og friluftsliv mot
nedbygging. Dette skulle være såpass allment kjent at det virker unøvendig å måtte forklare
hvordan Naturvernforbundet i Verdal har en rettslig interesse i å hindre nedbygging av LNFområder i Tromsdalen.
I tillegg til denne generelle begrunnelsen kan vi gjerne nevne særskilte grunner for hvorfor vi
er opptatt av natur og friluftsliv i området ved den aktuelle skytebanen. Elvevegetasjonen på
dette stedet er særpreget med spesielle arter som for eksempel sennegras, langstarr, rips,
kvass-starr og gul frøstjerne. Trongdøla har dessuten noen svært fine fiskekulper der hvor de
nye sikkerhetsvollene blir anlagt. Elva blir også benyttet til kanopadling. For folk som ferdes
langs elva vil skyteanlegget på elvekanten være til sjenanse både visuelt og støymessig og
med tanke på framkommelighet. Det er heller ikke til å stikke under en stol at mange opplever
det som ubehagelig å bevege seg bak målskivene til en skytebane, selv om man er beskyttet
av voller. I verste fall kan man oppleve at en intetanende nysgjerrig fotturist klatrer opp på
vollen idet skyting starter. Også for folk som ferdes i det fine turområdet på motsatt side av
elva vil skytebanen framstå som visuelt skjemmende og skyting vil medføre støy og ubehag.
I brevet fra Innherred samkommune (23.11.09) blir det presisert at plan- og byggesakssjefen
forutsetter at tiltakshaver bygger anlegget innafor det området som i kommunedelplanen er
satt av til skytebane. På denne bakgrunn blir Naturvernforbundet bedt om å vurdere om
klagen opprettholdes eller ikke.
I sin søknad (datert 17.09.09) la Verdal Jeger- og Fiskeforening ved et situasjonskart hvor
tiltaket var tegnet inn. Sammenliknet med kartet for kommunedelplanen ser en at vollene i det
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nordøstre hjørnet av tiltaket vil berøre LNF – området, blant annet på elvebredden til
Trongdøla. Dette ble ikke påpekt i vedtaket fra samkommunen. Imidlertid kom det fram i
vedtaket at tiltaket "i all hovedsak" ligger i området for skytebane og en mulig
grenseoverskridelse ble tilskrevet en unøyaktig og grov formålsgrense. Det siste skyldes at
kommunedelplanen egentlig ble tegnet i en helt annen målestokk enn den som ble brukt for å
vurdere tiltaket.
Vedtaket fra samkommmunen påpekte altså ikke grenseoverskridelsen på det vedlagte
situasjonskartet, på tross av at muligheten for dette ble diskutert. Vedtaket kan derfor ikke
forstås som noe annet enn en godkjenning av tiltaket slik det ble søkt om, med den plasseringa
som var angitt på situasjonskartet.
Naturvernforbundet i Verdal opprettholder derfor vår opprinnelige klage på selve vedtaket.
Naturvernforbundet stiller seg forøvrig undrende til at plan- og byggesakssjefen benytter den
eksisterende kommunedelplanen for Tromsdalen som plangrunnlag for å tillate utbygging av
skytebanen i Tromsdalen. En ting er lokaliseringa heilt i utkanten av et formålsareal som er
tegnet inn på et kart med en ubrukelig målestokk sett i forhold til tiltaket. Dette i seg selv
skulle være nok til å kreve en egen reguleringsplan.
Mer alvorlig er det forholdet at våre folkevalgte aldri har fått anledning til å ta stilling
til utbygginga av skytebanen. Tvert imot så stod det å lese i planbeskrivelsen for
Kommunedelplan for Tromsdalen (side 3) at
"I forbindelse med kommunedelplanen er det reist spørsmål om utbygging av skytebanene i
Tromsdalen til et sentralanlegg for bygda. Da det ikke er fremmet noe konkret innspill om dette
anses behovet ikke tilstede, og utvidelser er derfor ikke tatt inn som planforslag. Eksisterende
anlegg for skytebane gis formålet byggeområde i planforslaget."

Dermed måtte politikerne som i 1999 / 2000 vedtok gjeldende kommunedelplan for
Tromsdalen forstå det slik at eventuell utbygging av skytebanen ville kreve ny politisk
behandling. Ny skytebane medfører nødvendigvis større skyteaktivitet. Denne
aktiviteten må få en overordnet politisk avveining opp mot andre formål i området. For
eksempel vil friluftsliv og dyreliv i heile Tromsdalen bli påvirket av støy fra økt
skyteaktivitet. En overordnet planlegging kunne i det minste ha resultert i en annen
plassering som hadde skånet Trongdøla fra inngrep.
Naturvernforbundet i Verdal kan ikke forstå at det kan være riktig hoppe bukk over en politisk
behandling av ny skytebane i Tromsdalen.
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