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1

GENERELT

1.1

OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL
a) Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, andre ledd nr. 1):
- Skytebane
- Energianlegg - Nettstasjon
b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, andre ledd nr. 2):
- Kjøreveg
- Parkeringsplasser (på grunnen)
c) Grønnstruktur (PBL § 12-5, andre ledd nr. 3):
- Grønnstruktur
d) Hensynssoner (PBL § 12-6):
- Faresone - skytebane

1.2

HENSIKTEN MED REGULERINGSPLANEN
Reguleringen skal sikre etablering av ny skytebane for Siljan Jeger og Fiskerforening i
Almedalen.

2

FELLES BESTEMMELSER

2.1

SKYTETIDER
I tidsrommet fra og med mai til og med oktober tillates det skyting til følgende tider:
Mandag – fredag:
Kl. 16-21
Lørdag:
Kl. 10-17
I tidsrommet fra og med november til og med april tillates det skyting til følgende
tider:
En ukedag:
Kl. 10-17 (Ukedagen fastsettes årlig)
Lørdag:
Kl. 10-17
Det tillates skyting på søndager i forbindelse med stevner inn til 5 ganger i året.
Grunneier skal hvert år varsles om stevnesøndagene når terminlistene for året er
fastlagt.

2.2

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Sidevegger, himling og bakvegg på overbygg for standplasser må støyisoleres med
100 mm mineralull lydabsorbent eller tilsvarende støyisolering før skytebanene kan tas
i bruk.

2.3

AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER
Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp mulige kulturminner, må arbeidene
straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for at kulturseksjonen ved fylkeskommunen
varsles omgående. Dette i samsvar med § 8 annet ledd i Kulturminneloven av 9. juni
1978.

2.4

UNIVERSELL UTFORMING
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det sikres god
tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de
kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig.

3.

REGULERINGSFORMÅL – PBL § 12-5

3.1

BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1.1 SKYTEBANE – OMRÅDE SB1-4
Innenfor område SB1-4 er det tillatt å oppføre bygninger og innretninger som er
nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane. Det gjelder klubbhus/ skytterhus,
standplasser, lager, skiveinnretninger, skivevoller, anvisergraver og sikkerhetsanlegg.
Det skal tas hensyn til eksisterende vegetasjon og terreng. Terrenginngrep skal dekkes
med jord og tilsås.
Det er tillatt med mindre justeringer av lokalisering av klubbhus/ skytterhus,
standplasser, skiveinnretninger og skivevoller.
All skyting skal skje fra standplassene.
Bruk av skytebanen skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks
for hver bane, godkjent av politiet.
Område SB1 skal nyttes til leirduebane.
Område SB2 skal nyttes til skyting med rifle med anlegg av 100 m skytebane, og med
mulighet til utvidelse med anlegg av 200 m skytebane.
Område SB3 er oppmøteområde for område SB1 – leirduebanen. I område SB3 kan
det oppføres skytterhus/ klubbhus.
Område SB4 er oppmøteområde for område SB2 – riflebanen.

3.1.2 ENERGIANLEGG – NETTSTASJON - OMRÅDE T1
Kommunalteknisk anlegg – område for nettstasjon – T1: Nettstasjonen skal ha en
sikringssone på 5 m til alle sider.
Det vil bli 400 V strømforsyning i området.

3.2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.2.1

KJØREVEG – VEG1-3
Område VEG1-3 er kjøreveger innenfor planområde.
VEG1 er hovedatkomstveg til skytebanen og går gjennom planområde til
kraftanleggstunnel vest for riflebanen.
VEG2 er atkomst til skytebaneområdene SB1 og SB3 samt parkeringsområde P3.
VEG3 er atkomst til skytebaneområdene SB2 og SB4.

3.2.2

PARKERINGSAREAL – P1-3
Områdene P1-3 skal nyttes til parkeringsplasser for biler.

3.3

GRØNNSTRUKTUR

3.3.1

GRØNNSTRUKTUR – GS1-4
I områdene skal det vokse stedegen vegetasjon.

3.4

HENSYNSSONER

3.4.1

FAREOMRÅDE SKYTEBANE
Fareområde for skytebanene er vist som hensynssone på plankartet.

