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Oppegård JFF - Kontroll ved Ole Haugbanen 2016
Kontrollrapport og pålegg om tilbakemelding
Fylkesmannen viser til kontroll ved virksomheten den 23.8.2016, og legger ved
kontrollrapporten. Fylkesmannen ber om tilbakemelding på faktiske feil i rapporten innen 2 uker
etter at dette brevet er mottatt. Rapporten vil være å anse som endelig dersom vi ikke mottar noen
tilbakemeldinger.
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Med hjemmel i
forurensningsloven § 49, pålegger Fylkesmannen virksomheten å sende skriftlig tilbakemelding
på tiltak som er eller er planlagt gjennomført innen 1.11.2016.
Vedtaket om skriftlig tilbakemelding kan påklages innen 3 dager etter at det er mottatt, jf.
forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen.
Varsel om gebyr for utført kontroll
Fylkesmannen skal innkreve gebyr for sitt kontrollarbeid, jf. forurensningsforskriften
kapittel 39. Fylkesmannen varsler bruk av gebyrsats 4 for kontrollen. I følge gebyrreglene
medfører dette et gebyr på kr 4800,- til statskassen, jf. § 39-6 i forurensningsforskriften.
Plassering i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende kontrollen er for Fylkesmannen.
Faktura vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.
Eventuelle kommentarer til varsel om fastsettelse av gebyrsats bes sendt Fylkesmannen innen 2
uker, jf. forvaltningsloven § 16. Det vil deretter bli fattet et vedtak om gebyr.
Regelverk
De viktigste HMS-kravene for den bransje virksomheten tilhører er sammenstilt og ligger
tilgjengelig på internett, www.regelhjelp.no. Reglene om innkreving av gebyrer finnes også på
www.miljødirektoratet.no under regelverk og forurensningsforskriften.
Informasjon om offentlighet i forvaltningen.
Lovverket vedrørende offentlighet i forvaltningen medfører at kontrollrapporten vil være et
dokument som er tilgjengelig for offentligheten.
Fylkesmannen har som praksis å sende kopi av kontrollrapporten til den kommunen som
virksomheten ligger i.

Med hilsen
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gruppeleder tilsyn

Iver Hille
senioringeniør
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Leirduebanen Ole Haug i Oppegård kommune - Kontrollrapport
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Opplysninger om virksomheten
Navn
Organisasjonsnr.
Gårdsnr./Bruksnr./Kommune/Kom.nr.
UTM-koordinater
Besøksadresse
Postadresse
Telefonnr.
E-post
Næringskode

Oppegård JFF
982894697
262788/6633996 (UTM-33)
Postboks 241 1411 Kolbotn
90693967 (Karoline Høver-Hansen)
leder@oppegardjff.no
94.991

Opplysninger om kontrollen
Kontrolldato
Virksomhetens
representanter
Fylkesmannens
kontrollører
Representanter fra
Oppegård kommune
Bakgrunn for kontrollen
Tema for kontrollen

23.8.2016
Karoline Høver-Hansen (leder)
Jan Marka (leder for haglebanen)
Jørn Dahl (styremedlem, instruktør hagle)
Arild Burud (styremedlem)
Marit Louise Lindholm, Ingeborg Nygård og Iver Hille
Tina Giertsen Hveem (rådgiver, miljørettet helsevern)
Arild Øien (plan- og bygningsmyndighet)
Tore Birkeland (eiendom)
Anmodning fra Oppgård kommune om å foreta tilsyn ved
skytebanene i Kurud skog etter klager på støy fra naboer
Grunn-/vannforurensning og støyforurensning
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Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket ett avvik under kontrollen: Oppegård JFF har ikke oversikt over mulig
forurensningsomfang av tungmetaller fra leirduebanen.

Innledning/Bakgrunn
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre
miljø.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av foreningens miljøarbeid eller miljøstatus.
Hovedtema for kontrollen var:
 Grunn- og vannforurensning
 Støyforurensning

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og
sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller
dispensasjoner.
Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks.
være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk



Tillatelse fra SFT av 5. juni 1985 til leirduebane i Kurud Skog i Oppegård kommune.
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere
endringer

Resultat fra kontrollen
Det ble gitt ett avvik under kontrollen.
Avvik 1: Oppegård JFF har ikke oversikt over mulig forurensningsomfang av tungmetaller
fra banen
Avvik fra: Forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning)
Funn:
Oppegård JFF kunne ikke legge fram risikovurderinger eller analyseresultater som
sannsynliggjør at det ikke oppstår grunn- og/eller vannforurensning pga. tidligere bruk av
blyholdig ammunisjon.
Kommentarer:
Blant de mest helse- og miljøfarlige stoffene har norske miljøvernmyndigheter prioritert ca. 33
stoffer og stoffgrupper. Basert på kriterier som stoffenes nedbrytbarhet, opphoping i levende
organismer (bioakkumulering) og giftighet er disse stoffene plassert på prioritetslisten, som er
miljømyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter. Det er en nasjonal målsetning at utslipp av
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disse stoffene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. Tungmetallet bly har både akutte
og kroniske helse- og miljøvirkninger, og inngår på prioritetslisten.
Det ble gitt et generelt forbud mot bruk av blyholdig hagleammunisjon på skytebaner i 2005.
Oppegård JFF angir at det i hovedsakelig blir benyttet leirdueammunisjon (24 gram stål) på
banen og at bruk av blyammunisjon sannsynligvis ble faset ut på slutten av nittitallet.
Det fremkom på kontrollen at banen har blitt benyttet til hagleskyting fra en gang på syttitallet.
På denne tiden var det hovedsakelig blyholdig ammunisjon som ble benyttet. Oppegård JFF har
ikke data på ammunisjonsforbruk tilbake til syttitallet, men det kan konstateres at nedslagsfeltet
for hagl i en periode på nærmere 30 år har blitt tilført blyholdig hagl.
Tillatelsen fra Statens forurensningstilsyn ble gitt 5. juni 1985 i medhold av forurensningsloven,
Tillatelsen stiller primært krav i forhold til støy. I de tretti årene som har gått siden tillatelsen ble
gitt har kunnskap om metallforurensing fra skytebaner økt sterkt. Det er bl.a. konstatert at
skytebaner hvor det ble benyttet blyholdig hagelammunisjon kan være opphav til blyforurensing
av grunn- og overflatevann. Det er spesielt i tilfeller hvor nedslagsfeltet for blyhagl har korrosive
egenskaper at det kan oppstå betydelig avrenning av metaller, eksempelvis fra myrområder med
lav pH. Det ble angitt på kontrollen at nedslagsfeltet for hagl har vært det samme området fra det
tidspunktet banen ble anlagt. Dette området består av en sørvendt kolle/åskam som i dag delvis er
dekt av skog, bl.a. furu, og delvis består av fjell uten vegetasjon. Mellom nedslagsfeltet for hagl
og standplass ligger det et lite dalsøkk med vannsig. Nedslagsfeltet for hagl fremstår ikke som et
område som bør medføre betydelig korrosjon av hagl. Det kan imidlertid ikke utelukkes at
utlekking av metaller fra prosjektilrester/hagl kan skje over tid.

Oppfølging
Oppegård JFF må sørge for at en faglig kompetent person/instans vurderer risikoen for avrenning
av metaller til resipient pga. foreningens aktiviteter. Hvis risikovurderingen tilsier at det kan
oppstå avrenning av tungmetall til resipient, skal det foretas en vannanalyse for å klarlegge
konsentrasjonen til bly i nærmeste resipient (bekk/vannsig). Dokumentasjonen skal oversendes
Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen, 1. november 2016.

Andre forhold
I gjeldende tillatelse gitt av SFT 5. juni 1985 forutsettes det at det maksimalt avfyres 50 000
skudd per år. Ut fra denne forutsetningen anså ikke SFT at det var behov for å sette
begrensninger til bruk av banen.
I Kurud skog ligger det i dag en leirduebane som driftes av Oppegård JFF og et skyteanlegg med
to pistol-/miniatyrbaner som driftes av Oppegård skytterlag. Anlegget til Oppegård Skytterlag
ligger nærmere bebyggelsen på Greverud og det avfyres langt flere skudd på anlegget til
Oppegård skytterlag enn på anlegget til Oppegård JFF. Oppegård kommune har, primært for å
redusere støybelastning for nærmiljøet, begrenset bruken av skytebanene i Kurud skog til enkelte
ukedager og tider på døgnet.
Oppegård JFF opplyser at det avfyres ca. 45 000 skudd per år på leirduebanen og at det, med
unntak av en klage denne sommeren, ikke har kommet klager på støy pga. aktiviteten på
leirduebanen. Oppegård kommune har fått flere klager på skytestøy fra Kurudområdet fra
beboere på Greverud, men det er uklart om klagene har kommet pga. støy fra leirduebanen.
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Fylkesmannen vurderer at Oppegård JFF opererer innenfor de forutsetninger som SFT la til
grunn for å gi tillatelse og ser ikke behov for, på nåværende tidspunkt, å kreve ytterligere
dokumentasjon på støy fra baneanlegget.
Grunneier, Oppegård kommune, gjennomførte i 2015 en omfattende hogst ved banen. Dette kan
medføre endringer i støyforhold/lydnivå for omgivelsene fra skyteaktivitetene på leirduebanen.

