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Uttale til kommuneplan for Randaberg kommune 2018 - 2030, 
Randaberg kommune. 
 
Viser til høring av kommuneplanen for Randaberg kommune 2018-2030. Frist for uttale er satt til 7. desember. 
Forsvarsbygg fikk etter avtale, utsatt frist til 14. desember. 

Forsvarsbygg uttaler seg i arealsaker med omsyn til å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser etter plan- og 

bygningslova m.m. Forsvarsbygg har innsigelseskompetanse til saker som sorterer etter plan- og bygningslova 
for å avverge at militære interesser vert forringa ved nye planvedtak. 

Denne høringsuttalen adresseres også til Fylkesmannen i Rogaland i tråd med samordningsansvaret for 
innsigelser. 

Planforslaget medfører et innsigelsesbehov fra Forsvarsbyggs side, knyttet til følgende forhold; 

 Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

Øvingsfeltene END 251, R6, R7, R8 og R9 utgjør en del av Forsvarets eksisterende kapasitet for 
øvingsvirksomhet på sjøen. Det er igangsatt et landsdekkende prosjekt for gjennomgang av Forsvarets skyte- og 
øvingsfelt på sjøen. Dette vil kunne resultere i at enkelte øvingsfelt faller bort, men samtidig at andre felt får 
øket sin betydning. Det er derfor for tidlig å avskrive noen skyte- og øvingsfelt.  

I dokumentene til planforslaget er feltene synliggjort dels i bestemmelsene (jf. pkt.15.1) og ved hjelp av 
temakart, samt gjennom en kort omtale i planbeskrivelsen. 

For at Forsvarets virksomhet til disse feltene skal være tilstrekkelig ivaretatt, må feltene gis en tydeligere 
bestemmelse som sikrer forsvarets aktivitet, samt hindrer nyetablering av faste sivile installasjoner eller 
virksomhet som vil kunne forhindre Forsvaret å utnytte feltene som forutsatt. Vi ber om at bestemmelsen 
formuleres slik:  

«Innenfor området avsatt til skyte- og øvingsfelt for forsvaret, jf. temakart datert xxxxx, tillates skyte- og 
øvingsaktivitet for Forsvaret. Innenfor området avsatt til skyte- og øvingsfelt for Forsvaret tillates ingen 
nye faste installasjoner eller virksomhet som vil kunne forhindre Forsvarets skyte- og øvingsaktivitet» 

Videre må temakartet gjøres juridisk bindende. Temakartet må ha tittel, tegnforklaring, datering og 
nummerering, slik at det har gjensidig virkning til øvrig plankart.  

Til Vår sakshandsamer Vår dato Vår referanse 

Fylkesmannen i Rogaland 

 

Postboks 59 

4001 STAVANGER 

Cato Dørmænen 03.12.2018 2013/2388-16/314 

Tidligere dato Tidligere referanse 

13.09.2018 
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Vi vil med dette måtte melde innsigelse til planforslaget inntil Forsvarets skyte- og øvingsfelt på sjøen er 
ivaretatt slik som her beskrevet. 

 

Øvrige militære installasjoner og interesser i Randaberg kommune synes godt ivaretatt i forslaget til 
kommuneplanens arealdel og vi har ingen øvrige kommentarer til planarbeidet.  

 

 

 

  
Haakon W Øberg  
 
Stabsdirektør 
Stab for eiendomsstyring 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 

 
Kopi til: 
Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 
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