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17211254/3/4 —Angående klage VJFF sikkerhetsvoller ved skytebanen i Tromsdalen

Viser til deres brev av 23.11.2009 mottatt 26.11.2009 der vi blir invitert til å kommentere
klage på deres vedtak om byggetillatelse meddelt oss i brev av 28.10.2009.
Som føle av deres brev om at byggetillatelse var gitt, ble arbeidet igangsatt den 19.11.2009
Vi velger å kommentere de forhold som angår oss i klagen fra Nils Georg Leirset.
Leirset's observasjon om at flere personer har ryddet området for vegetasjon er korrekt.
Da det er søkt om spillemidler til tiltaket, er det krav om en viss andel dugnad.
Påstanden fra Leirset om at det dreier seg om en ny skytebane er noe overdrevet. Vi har fått av
Politiet godkjent fem feltmål ved skytebanen i Tromsdalen. Dette dreier seg om feltmål E som vi
ønsker å forlenge til ca 200 m. (de andre feltmåla er ut fra beliggenhet og arrondering på det
regulerte området, forholdsvis korte) For å oppnå dette, er det nødvendig å flytt både standplass og
oppstillingsplass for skiver i lengderetningen. Sikkerhetsvollen bak skive er for å sikre en trygg
ferdsel på andre siden av elva Trongdøla. Da standplassen blir flyttet bakover,vil vinkelen til
skytebanen med klubbhus bli for liten .Derfor er det nødvendig å skjerme området med en
sikkerhetsvoll også i forhold til andre aktiviteter som utøves i området.
Så en kommentar til klage på framtidig støy.
Det er ikke aktuelt med stående skyting på så langt hold. Vi kan heller ikke se at skytestillingen
skulle ha påvirket støybildet.. Krav om støyvolder anser vi til fullest å være innfridd, uten at det var
det primære grunnlaget for å bygge voller. Vollene blir fra 3,25 —3,50 m høye og strekker seg
tilnærmet i hele banens lengde. De burde kunne innfri et eventuelt krav i så måte.
Verdal JFF har pr.dd. ingen planer om å øke aktiviteten når det gjelder feltskyting.
Gjerde som ble omtalt i E-post fra Leirset er ikke revet, det er demontert og blir satt opp på nytt nå
anlegget er ferdigstilt, gjerne i samråd med klageren.
Vi bestreber oss for å følge byggetillatelsen også når det gjelder å holde oss innenfor det som er
definert som skytebane i kommunedelplanen for Tromsdalen.

Kjetil Aarstad
Leder VJFF
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