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Vedr. vedtak PLA-165/20 Dolven – Brunlanes sportsskyttere, gbnr. 4134/1 
 

Larvik idrettsråd er kontaktet av Brunlanes Jeger og Fiskerforening (BJFF)/Brunlanes 
Sportsskyttere. Vi er gjort kjent med at idrettslaget står i fare for å miste deler av eller hele 
trenings- og konkurransearenaen for lerdueskyting på Dolvenbanen, dersom det ikke 
foreligger en godkjent reguleringsplan for anlegget innen 30.11.2021. 
 
Brunlanes Sportsskyttere er medlem av Larvik idrettsråd (LIR) gjennom Vestfold og Telemark 
idrettskrets (VTIK). Larvik idrettsråd gir sin tilslutning til innspill fra VTIK datert 14.09.20 og 
BJFF sin klage datert 12.09.20. 
 
Viser til  
Vedtak 594/20 - Midlertidig tillatelse for baneanlegg, boder og tak over container samt 
lydvegger på Dolven - Berviveien 34 - gbnr. 4134/1    
og 
Vedtak 165/20 Utsatt sak - Behandling av klage - Klage på midlertidig tillatelse for 
baneanlegg, boder og tak over container, samt lydvegger - Berviveien 34 - 4134/1   
 
Slik vi oppfatter søknaden og aktiviteten til BJFF, så er ikke dette snakk om verken nybygg 
eller ombygging. 

• Kortsiktig kan vi ikke se at det er behov for å regulere området, da leieavtalen (som er 

utløpt) kan fornyes. Prosessen med fornyelse av leieavtalen vedkommer ikke saken.    

• Hvis kommunen ønsker å regulere området bør kommunen bekoste reguleringsplan. 

Viser til kommuneplan for Larvik: 
 «§ 3-11 Idrettsanlegg (pbl § 11-10 nr.1,2,3 og 4) Ved nybygg/ombygging skal 
kommunen vurdere om det skal kreves reguleringsplan.» 
og med henvisning til PBL § 10-11 punkt 1 («at mindre utbyggingstiltak ikke krever 
ytterligere plan dersom det er gitt bestemmelser om utbyggingsvolum og uteareal, 
og forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt») - mener vi det bør være 
grunnlag å gi disp fra plankravet.

https://innsyn.onacos.no/larvik/plandelebygg/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2020044162&dokid=586575&versjon=3&variant=A&
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2020108180&dokid=679373&versjon=5&variant=A&
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-10
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Området I38-A og I32-A, ble spilt inn i forbindelse med rullering av Kommuneplanens 
arealdel 2015-2027, og avsatt til (framtidig) idrettsformål. Planen hadde spesielt 
fokus nettopp på å sikre arealer til kultur, idrett og rekreasjon. I32-A er området der 
aktiviteten i hovedsak pågår, og har foregått i 40 år 
 

Videre mener vi det er behov for en opprydding av kartet ift. de to nevnte områdene, 
slik at hele defineres som idrettsanlegg og skytebane med nødvendige 
sikkerhetssoner. Se vedlagte kartskisse. 

• Det forutsettes at aktiviteten drives innen gjeldende forskrifter for HMS. 

• Sikkerheten for aktiviteten er dokumentert godkjent av politiet i 2020.   

• BJFF har gjort mange støydempende tiltak, og har utført profesjonelle 

støyberegninger.  

• Standplass 3 er allerede avviklet. Ref. Vedtak 594/20 Vedr. pkt.: "Videre søkes det om 

å få godkjent alle 10 standplasser som er inntegnet i kart. Det opplyses at alle 

standplasser er innenfor formålet med unntak av standplass 3 som ligger utenfor 

skravert sone (I32- A) for skyteanlegg " 

Aktiviteten er svært begrenset mht. antall treningstimer pr. uke, i sommerferien har de 
ingen fast aktivitet.   
 
Som kjent har BJFF/Brunlanes Sportsskyttere mange aktive utøvere og kan vise til gode 
nasjonale og internasjonale prestasjoner. 
 
Vi heier på fortsatt skytteraktivitet på Dolven. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Ann-Kristin Aanstad 
 
for Larvik Idrettsråd 

https://innsyn.onacos.no/larvik/plandelebygg/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2020044162&dokid=582419&versjon=1&variant=A&
http://larvikir.no/

