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Forslag til reguleringsplan for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt - førstegangsbehandling

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune viser til planbeskrivelse fra Forsvarsbygg av 21.1.2015
angående områdereguleringsplan for utvidelse av Sørlimarka skyte- og øvingsfelt.
2.

Planprosessen gjennomføres parallelt i Harstad og Kvæfjord kommuner, jf vedtatt planprogram.

3. Teknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig høring i 6 uker, jf plan- og
bygningsloven § 5-2.

Vedlegg:
Utdrag fra planbeskrivelse til førstegangsbehandling, side 9, 10, 19
Plankart
Dokumenter i saken:
a. Referat fra oppstartmøte mellom Forsvarsbygg og Kvæfjord kommune, datert 26.06.14.
b. Planprogram for utarbeidelse av områdeplan for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, datert 05.06.14.
c. Reguleringsbestemmelser, datert 20.01.15
d. Planbeskrivelse for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, datert 21.01.15
e. Plankart, datert 20.01.15
f. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 20.01.15
g. Temarapport konsekvensanalyse for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, datert 29.01.15
Saksopplysninger
Sørlimarka skytefelt har i flere tiår vært et skytefelt som Forsvaret benytter seg av. Tidligere har
Bn 3/Brig N og Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge, vært store og aktive brukere av feltet. Etter at
større militære enheter nå er nedlagt er også aktiviteten blitt betraktelig redusert, senere har området bare
vært i bruk av Kystjegerkommandoen i Harstad og periodevis av Alliert treningssenter. Som en følge av
redusert bruk, har en rekke av banene blitt noe utdatert i forhold til skyting og innføring av nyere våpen,
ammunisjon og nye skyteøvelser (skytetabeller).

Derfor er det nå nødvendig med en oppgradering av feltet for at det skal kunne utvikles av Forsvaret til
deres fremtidige behov. Dette innebærer blant annet en utvidelse av feltet på totalt 3,0 km2 av feltets
nordvestlige og sørøstlige del, pga økning av sikkerhetssoner tilpasset nye våpen.
Forsvarsbygg skal i regi av Forsvaret utarbeide en ny reguleringsplan for utvidelse av Sørlimarka skyteog øvingsfelt. Planområdet omfatter arealer beliggende i hhv Harstad og Kvæfjord kommuner, hvorav
arealet til Kvæfjord kommune vil utgjøre en liten del av planområdet.
Planen utarbeides som en områdeplan som behandles parallelt i begge kommuner. Innledningsvis er det
gjennomført separat oppstartmøte med Kvæfjord kommune. Deretter er det gjort en administrativ
beslutning om å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven § 4-1. Høsten
2014 gjennomførte Forsvarsbygg en Risiko- og sårbarhetsanalyse sammen med representanter fra både
Harstad og Kvæfjord kommuner. Planforslaget er nå ferdig utarbeidet og klargjort til behandling i begge
kommuner for vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. Hensikten er at planforslaget skal utlegges til
offentlig høring på samme tidspunkt i begge kommuner, for at prosessen skal kunne gjennomføres med
samtidighet.
Risikoanalysen har spesielt rette seg mot støy, fritid og jakt/fiske. Støy er ikke noe nytt fenomen i
området, og vil komme som følge av både skyting og sprenging i feltet og vil ha liten påvirkning.
Forsvarets eget sikkerhetsreglement UD 2-1, vil bli anvendt av både egne og utenlandske soldater og
omhandler blant annet vakthold og sikring av uønsket adkomst til feltet ved disse aktiviteter, samt å lede
skispor/løyper utenfor øvingsområdet. En forbedret og mer tydelig merking av feltet vil derfor være
viktig. Forurensninger etter Forsvarets aktiviteter er også viktig å ivareta. Nye typer ammunisjon er
utviklet for at ikke store mengder bly skal tilføres.
Egen temarapport/konsekvensutredning er utarbeidet og behandler spesielt forhold av betydning for
friluftsliv, naturmangfold, forurensning, reindrift og landbruk. At feltets aktivitet nå skal økes etter å ha
vært på et labert nivå i lengre tid, medfører at det vil bli vanskeligere å bruke feltet til friluftsliv. Antall
skudd forventes å øke fra 460 000 til 920 000 pr år. Adgang til utøvelse av friluftsliv vil igjen bli mer
begrenset og turløypetraseer vil bli omlagt. Spesielt gjelder dette for skiløypetraseer som opparbeides av
lokale idrettslag.
De beskrevne effekter vil først og fremst gjøre seg gjeldende i Harstad kommune siden en svært liten del
av skytefeltet har beliggenhet i Kvæfjord kommune.
Som følge av utarbeidet arealplanforslag for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, bør også teknisk utvalg i
Kvæfjord kommune vedta at planen legges ut til offentlig høring, jf plan- og bygningsloven § 5-2.
Merknadsbehandlingen vil bli gjennomført av Forsvarsbygg og oversendes samlet til begge kommuner.
Berørte arealer i Kvæfjord kommune med mindre enn ½ km2 er båndlagt som restriksjonsområde benevnt
”Sørlia skytefelt Forsvaret” i kommuneplanens arealdel av 17.6.2008. Planområdet inngår i eksisterende
skytefelt, og det vil ikke bli noen utvidelser som berører arealer beliggende i Kvæfjord kommune. De
planlagte utvidelser med om lag 3 km2 mot nordvest og sørøst ligger i Harstad kommune.
Botnelva i Kvæfjord kommune, som renner ut i Straumsbotn, er vernet i verneplan vedtatt av Stortinget i
1980. Deler av nedslagsfeltet for vassdraget ligger innenfor planområdet.
Vurderinger
Sørlimarka skyte- og øvingsfelt er ikke noen ny aktivitet i området. Feltet har eksistert i flere tiår, og
planforslaget er mer å betrakte som et tiltak for å bringe feltet tilbake til aktiv bruk, fremfor at det bare

blir forringet over år. Mulighet for skyteaktiviteter er med på å bringe og ikke minst sikre fremtidige
øvingsaktiviteter i området, som igjen får effekter for næringsliv og muligens også antall arbeidsplasser.
Ved å utvide området i Harstad-sonen, vil det samtidig medføre forbedrede sikkerhetssoner og merking
av områdets begrensninger. Turgåere i området ledes rundt skytefeltet ved nye spor for å unngå risiko
ved at man forviller seg inn i området under pågående øvingsaktiviteter.
Konsekvenser i form av støy og vannkvalitet vil bli begrenset. Støy, fordi området befinner seg på et
nokså avsides område som kun påvirker fritidsutøvere. Vannkvalitet, blant annet fordi at Forsvaret er
langt mer bevisst på denne faktoren enn tidligere, og dessuten har tatt i bruk nye ammunisjonstyper som
ikke inneholder bly.
Beskrevet utvidelse av skytefeltet bør derfor kunne gjennomføres i henhold til planforslaget, som i
realiteten får marginal effekt for Kvæfjord kommune.
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