
Arkivsaksnr.:18/1133 
 
 

SAKEN GJELDER: 
REGULERINGSPLAN RAMSJØEN OG RAMSJØOMRÅDET  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Skaun kommunestyre vedtar å utarbeide reguleringsplan på Ramsjøen og Ramsjøområdet, med 
oppstart i 2019. Det forventes ferdigstillelse av planarbeidet våren/sommeren 2020.   
 
Teknisk kontor får i oppdrag å lage tiltak og utarbeide kostnadsskisse for planarbeidet. Kostnader 
til utarbeidelse av reguleringsplan innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2019 – 2022.  
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Fremtiden til leirduebanen på Granmoen i Børsa - Skaun jeger- og fiskerforening, referat 
fra møte 09.10.2014 på Skaun rådhus.  

2. Ny leirduebane for Skaun jeger- og fiskerforening, Støyvurdering – fra konsulentselskapet 
Cowi (08.12.2016) 

3. Støysituasjon uten tiltak (Kartutsnitt) – vedlegg til støyvurdering  
4. Støysituasjon med tiltak (Kartutsnitt) – vedlegg til støyutredning  
5. Konsesjonsbestemmelsene for skyting ved Ramsjøen skytebane, fra Statens 

forurensningstilsyn 1985 (mottatt 21.11.1985) 
6. Reguleringsplan Ramsjøen og Ramsjøområdet, bla annet som følge av flytting av 

leirduebane (internt notat – ikke utsendt) 13.06.2017 
7. Kartutsnitt – viser foreslått område for reguleringsplan (utarbeidet av Skaun kommune)  

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Ramsjøen og området rundt er blant områdene i Skaun kommune med størst aktivitet på idretts- 
og friluftsområdet. Området har dog ingen reguleringsplan som dekker den aktiviteten som er der 
i dag, ei heller den aktiviteten som er planlagt lagt til nåværende og tilstøtende områder. Dagens 
arealplan holder området som LNF-område. En reguleringsplan burde vært på plass for å presisere 
dagens aktivitet og en reguleringsplan er påkrevd for framtidig aktivitet og utbygging.  
 
Blant aktiviteter som er tilknyttet idretts- og aktivitetsområdet på Ramsjøen er ski, skiskyting og 
ikke minst skyting. Det er både elgbane, skyting på 100 og 300 meter, en utendørs 
miniatyrskytebane vil bli ferdigstilt sommeren 2018 og det er en ny flott arena for miniatyrskyting i 
innendørsanlegget i kjelleren på Ramsjøbu. Ramsjøbu som idretts- og forsamlingshus er også en 
sentral del av dagens aktivitet på området.  
 
Det har over tid (vises til vedlegg 1) vært jobbet med flytting av nåværende leirduebane på 
Granmoen i Børsa til mer egnet lokalisering. Før en eventuell flytting av leirduebanen til ny 
lokalisering vil det være påkrevd med en reguleringsplan, uavhengig av hvor den skal lokaliseres. 
En flytting av leirduebanen fra Granmoen til Ramsjøen er ønsket både av Skaun jeger og 
fiskerforening (SJFF) og Skaun kommune.  
 



Sammen med alle idretts- og aktivitetsanleggene som er lokalisert på og ved Ramsjøen ligger også 
grunnvannsbrønnen for Rossvatnet vannverk. Denne er plassert ved parkeringsplassen ved 
Ramsjøbu.  
 
Historisk tilbakeblikk  
Skaun skytterlag fikk skjøte på eiendommen ved Ramsjøen tilbake i 1935. Det historiske bildet 
med skyting på Ramsjøen drøyt 80 år tilbake i tid er trolig hovedgrunn for at området ikke er 
regulert for skyteaktivitet.  
 
Ramsjøbu som tidligere het Skaun skytterhus, ble bygget slik bygget nå står på 80-tallet. Før det var 
det et forsamlingshus på samme sted som ble omtalt som Varghiet. Skaun skytterhus ble bygget 
med støtte og også innsats fra Heimevernet. Skaun idrettslag tok over huset fra Skaun skytterlag i 
2011. Overdragelse for ansvaret for oppfølging av spillemiddelandelen av bygget fra skytterlag til 
idrettslag ble godkjent av Kulturdepartementet 22.03.2011.  
 
Rossvatnet vassverk har historie tilbake i tid. Vassverket har i dag sin inntakstank plassert ved 
parkeringsplassen til Ramsjøbu. Fra 2017 har Skaun kommune tatt over ansvaret for drift av 
vassverk og ansvaret for levering av vann til husstandene knytt til vassverket.  
 
Støyrapport  
Etter at SJFF startet arbeidet med en mulig framtidig lokalisering ved Ramsjøen har de fått 
utarbeidet en støyrapport. Denne tar for seg forventet støy og har anbefalinger for støyreduksjon 
ved en etablering av ei leirduebane sør for fylkesvegen.  
 
Skaun kommune har gitt tilskudd til utarbeidelse av støyrapporten.  
 
Gjennom arbeidet med reguleringsplanen må det avklares om framlagt støyrapport er 
tilfredsstillende grunnlag for reguleringsplanen eller om rapporten må oppgraderes med utfyllende 
info.  
 
Kartutsnitt  
Rådmann foreslår at reguleringen av Ramsjøen og Ramsjøområdet går fra pukkverket i sør, og 
strekker seg nordover slik at hele lysløypa inngår i reguleringsområdet. Videre er det naturlig at 
området favner så vidt at det favner nåværende aktivitet og mulig utviding av aktiviteten i 
framtiden. Inn i framtidig aktivitet ligger mulig utvidelse til lysløype i dagens "5-km sløyfe".  
 
Det vil også være en fordel og inkludere eksisterende fritidsbebyggelse i planen.   
 
Foreslått planområde er vist i vedlegg nr. 7.   
 
 
Aktivitet siste årene ved Ramsjøen  
Det har de senere årene vært stor byggeaktivitet ved Ramsjøen og det har vært etablert eller 
renovert følgende anlegg:  

 Skiskytteranlegg – 15 baner  

 Miniatyrskytebane – utendørsanlegg (ferdigstilles 2018) 

 Miniatyrskytebane – innendørs fem baner, med elektronisk anvisning  

 Nærmiljøanlegg/friluftsanlegg  

 Rehabilitering av skiløype/lysløype og lysanlegg  
 
Det er for årene framover planer om:  



 Etablering av leirduebane 

 Oppgradering av og utbygging av sanitær- og dusjanlegg i Ramsjøbu 
 
 
Følgende punkt skal vektlegges i en reguleringsplan: 
Ved vedtak om etablering av en reguleringsplan må følgende områder tas med i bestilling av 
reguleringsplanen:  

 Regulere inn eksisterende aktiviteter ved ski, skyting og skiskyting ved Ramsjøen 

 Åpne for framtidig utvidelse av aktiviteten ved Ramsjøbu, herunder også mulig utvidelse 
av lysløypa 

 Legge til rette for Ramsjøen som friluftsområde 

 Beskrive føringer for " vann, veg og kloakk" for Ramsjøbu, og beskrive huset og aktiviteten 
i det som idrettshus og samfunnshus 

 Sikkerhet ved vannforsyning må vektlegges 

 Mulig etablering av skyting på sørsiden av vegen Skaunaskogen– herunder etableringen av 
en leirduebane.  

 Støy og andre miljøutfordringer ved eventuell økt skyteaktivitet på og ved Ramsjøen arena.  

 Tilgrensede tomter, støy og hva bør skje med tomtene/ byggene som blir mest berørt av 
eventuell økte støyplager.    

  
Vurdering  
Rådmann har vurdert i hvilken grad en slik reguleringsplan skal utarbeides og jobbes fram av Skaun 
kommune eller om det er like relevant at det er aktørene og lagene som har aktivitet ved Ramsjøen 
og Ramsjøområdet som bør stå for å bekoste en slik reguleringsplan sjøl.  
 
Når rådmann lander på at det er kommunen som bør ta denne belastningen så skyldes det at vi ser 
en slik reguleringsplan som et grunnlag for at det frivillige kulturlivet i kommunen skal kunne 
fortsette og utvikle sin aktivitet i området. Videre er det slik at det å tilrettelegge for skyteaktivitet er 
et komplekst forhold som krever at elementer som forurensning, støy og sikkerhet blir vurdert. 
Det er også slik at skyting ikke kun er en idrettsaktivitet. Gode treningsforhold for jegere bidrar til 
rekruttering til og trening for jakt som igjen bidrar til god forvaltning av skogs- og viltressurser.  
 
Den reguleringsplanen som omtales her favner et komplekst mangfold av områder. Det er derfor 
naturlig at det er kommunen sjøl og ikke det frivillige organisasjonslivet som er oppdragsgiver. Til 
slutt er det slik at utgiftene ved en reguleringsplan utarbeidet av de frivillige organisasjonen trolig 
ville trenge tilskudd fra Skaun kommune til dekning av hele eller deler av utgiftene ved 
planutarbeidelsen.   
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Teknisk kontor utarbeider ei kostnadsskisse for planarbeidet, og legger dette inn som tiltak i 
budsjett- og økonomiplan for 2019- 2022.  
 
Et foreløpig anslag tilsier en kostnad på mellom kr 400 000,- og kr 600 000,-.   
 
 
 
 
 
 
 


