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Vedrørende begjæring om omgjøring av vedtak- Nøtterø 
skytterlags bane på Lofterød  
 
Miljødirektoratet viser til begjæring om omgjøring av vårt vedtak av 27. mars 2020 fra Det frivillige 
Skyttervesen v/ Sven Knagenhjelm for Lofterød skytebane i Færder kommune.  
 
I brev mottatt 3. mars 2021 henstilles Miljødirektoratet om å omgjøre vedtaket slik at slik at skyting 
med kaliber 0.22 også kan tillates på lørdager og søndager kl. 10-19. Skyttervesenet anfører at det er 
fremskaffet ny informasjon i saken gjennom støymålinger utført av Rieber Prosjekt.  
 
Miljødirektoratet stadfestet i klageavgjørelse 27. mars 2020 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt 
vedtak, med en endring knyttet til skytetid. Vi endret tillatelsen slik at det ikke tillates skyting med fin- 
eller grovkaliber etter kl. 17 på fredager. For øvrig ble Statsforvalterens vedtak av 14. november 2019 
stadfestet. I henhold til gjeldende tillatelse er det i dag ikke tillatt skyting på banen lørdager og 
søndager, med unntak av 7 helger i året kl. 09-17. 
 
Skytterlagets anmodning om å tillate skyting med kaliber 0.22 også på lørdager og søndager bør etter 
Miljødirektoratets syn vurderes av Statsforvalteren, gjennom en eventuell søknad om endring av 
eksisterende tillatelse av 14. september 2019. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med Statsforvalteren i 
Vestfold Telemark for videre saksbehandling.   

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Kaisa Maria Solløs Gjertsen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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