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Lillomarka Arena - Fylkesmannen vurderer tiltaket som konsesjonspliktig, 
og ber om ytterligere informasjon 

 
Fylkesmannen i Oslo og Viken viser e-post fra Oslo kommune v/Kultur- og idrettsbygg 
datert 4.7.2019, med spørsmål om hvorvidt planlagte tiltak på eksisterende 
skiskytteranlegg krever en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Det vises også til 
ettersendt miljørisikovurdering fra Multiconsult, datert 3.10.2019 med supplerende 
informasjon.  
 
Bakgrunn  
Det planlegges å utføre tiltak på Lillomarka Arena for å tilrettelegge for helårsbruk av 
skiskytebane. Tiltaket vil innebære flytting av standplass, i tillegg til at det planlegges 
utbedringer ved blinkområdet, etablering av fordrøyningsbasseng, membran og 
sandfang. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen har gjennomgått oversendt informasjon, og vurderer at det på grunn av 
forurensningspotensialet til tiltaket er nødvendig med en tillatelse etter 
forurensningsloven.  
 
Fylkesmannen vil starte saksbehandlingen så snart vi har mottatt: 

- En oversikt over interesser som antas å bli berørt av virksomheten, herunder en 
oversikt over hvem som bør varsles (inkl. naboer og relevante organer/ 
organisasjoner) 

- Forslag til måleprogram for utslipp til ytre miljø (inkl. beskrivelse av målepunkter, 
prøvetype, målefrekvens og måleparametere) 

- En beskrivelse av avrenningsmønster fra og rundt skytebanen samt rensegrad 
(Skal alt forurenset overvann ledes til sedimentasjonskummene? Vil også rent 
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overvann fra omkringliggende områder ledes til sedimentasjonskummene? Er 
kapasitet til kummene og forventet renseeffekt vurdert?) 

 
 
Forventet saksbehandlingstid  
Når Fylkesmannen har mottatt dokumentene vi etterspør i dette brevet vil vi først 
sende søknaden på høring.  
 
Normal saksbehandlingstid for denne type søknad er 4-6 måneder fra vi har mottatt 
etterspurt dokumentasjon. 
 
Varsel om saksbehandlingsgebyr 
Søker skal betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskriften § 
39-3). Ut fra opplysningene som er gitt i søknaden, har vi foreløpig plassert saken i 
gebyrsats 5, jf. § 39–4. Saksbehandlingsgebyret i sats 5 er kr 65 600. Grunnlaget for valg 
av gebyrsats er forventet ressursbruk i forbindelse med behandling av søknaden. Vi 
gjør oppmerksom på at vi kan endre gebyrsats, dersom saksbehandlingen medfører en 
annen ressursbruk enn forventet. Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats og ettersender 
faktura når saken er ferdigbehandlet. 
 
Merknader til varselet 
Eventuelle kommentarer til varsel om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen 
innen 2 uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.  
 
Korrespondanse 
Vi ber om at korrespondanse hovedsakelig rettes til fmovpost@fylkesmannen.no og 
merkes med saksnr. 2019/38456. Saksbehandler kan også kontaktes per telefon. 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Guro Holte 
senioringeniør 
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