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Tidligere reguleringsplaner innenfor planområdet (som avløses av denne 
planen): 

 Reguleringsplan for Regionfelt Østlandet, vedtatt 26.10.2005 
 Hovedvei del III Regionfelt Østlandet, vedtatt 16.02.2005 
 Bebyggelsesplan administrasjons- og serviceområde i Regionfelt Østlandet, vedtatt 25.08.2005 

 

 

1 PLANAVGRENSNING 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på 
plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

2 REGULERINGSFORMÅL 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 Område for Forsvaret (PBL § 12-5, nr. 4) 
o Skytefelt/øvingsområde (MS) 
o Leir - administrasjonsområde (MF) 
o Kombinerte militære formål (MK) 

 
 Landbruksformål (PBL § 12-5, nr. 5) 
 Naturvern (PBL § 12-5, nr. 5) 

 
 Hensynssoner (PBL § 12-6) 

o Brann- og eksplosjonsfare (H350) 
o Faresone høyspentanlegg (H370) 
o Forurenset grunn – deponi (H390) 
o Landskapshensyn (H550) 
o Bevaring naturmiljø (H560) 
o Bevaring kulturmiljø (H570) 
o Båndlegging etter lov om naturmangfold (H720) 
o Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 

3 FORMÅLET MED PLANEN 
Reguleringsplanen skal legge til rette for Forsvarets bruk av planområdet til øvingsformål i et langsiktig 
perspektiv. Planen skal også legge til rette for å ivareta miljøhensyn og sikkerhet. 
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4 OMRÅDE FOR FORSVARET 
4.1 Fellesbestemmelser  

4.1.1 Virksomhetsbegrensninger 
I RØ skal følgende perioder være virksomhetsfrie: 

 Offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager 
 Påsken (palmelørdag - 2. påskedag) 
 Juli måned 
 Første uke i august 
 To jaktuker, hvorav den første fra og med 25.09. hvert år, og den andre fastsettes av samarbeidsrådet 
 Årets to siste uker 

I virksomhetsfrie perioder på sommer kan enkeltmann og patruljer til fots gjennomføre ikke-forurensende 
feltmessig aktivitet ifm. opptaksperioder. Vedlikehold, videreutvikling av feltet, sprengning av blindgjengere 
mv., er tillatt i virksomhetsfrie perioder. 

I gitte beredskapssituasjoner, eller når beredskapslovgivningen trer inn, vil bestemmelsene om virksomhetsfrie 
perioder kunne settes til side. 

4.1.2 Bygg, anlegg og øvrige konstruksjoner 
Det tillates oppført de bygg, anlegg og veier som er nødvendige for Forsvarets øvingsvirksomhet, med de 
begrensninger som følger i bestemmelsene under. Etablering av bygninger og anlegg skal gjennomføres slik at 
naturlige flomveier opprettholdes og sikkerhet mot flomskader i regionfeltets tilstøtende områder ivaretas. 

Kommunikasjonsmaster skal så langt som mulig plasseres i tilknytning til andre anlegg, og heller ikke i feltets 
ytterkanter. 

4.1.3 Kjøretraseer og veier 
Etablering av nye kjøretraseer og veier er tillatt. Veier og kjøretraseer skal så langt det lar seg gjøre etableres på 
tørr bakke. Veiene og traseene kan ha en bredde, inkludert skulder, på inntil 7 m, og skal tilpasses landskapet 
med naturlig tilslutning til eksisterende terreng. Oppføring av bommer er tillatt.  

Kjøring med lette kjøretøy utenfor tilrettelagt vei eller trase tillates der det ikke gjør skade på terreng.  

Manøvrering med tunge kjøretøy skal foregå i trase og stillingsområder eller på snødekt/frossen mark. Unntak 
følger av pkt. 4.2 – 4.12. Forsvarets bruk av regionfeltet skal gjennomføres slik at naturlige flomveier 
opprettholdes og sikkerhet mot flomskader i regionfeltets tilstøtende områder ivaretas. 

Byggeplaner for tiltak som berører offentlig veg skal godkjennes av vegmyndighetene. 

4.1.4 Siktlinjer 
Rydding av nødvendige siktlinjer er tillatt. 

4.1.5 Skilting og inngjerding 
Nødvendig skilting er tillatt, med en enhetlig profil. Det tillates inngjerding av områder der det er nødvendig av 
sikkerhetsmessige hensyn. 

4.1.6 Merking av feltes yttergrense 
Det tillates hogst av gater med bredde på inntil 12 m for avgrensning av RØs yttergrense og 
blindgjengerområdet. Grensegater skal samlokaliseres med branngater der dette er mulig.  

4.1.7 Brann og beredskap 
Det tillates etablert branndammer, branngater og annen infrastruktur for beredskap. Etablering skal søkes 
samlokalisert med andre anlegg. Tiltak i hensynssoner skal gjennomføres innenfor rammen av pkt. 5.4. 

Det tillates hogst av branngater med bredde på inntil 12 m der dette er nødvendig. Branngatene skal 
samlokaliseres med øvrige grensegater der dette er mulig. 
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4.1.8 Dokumentasjonskrav 
Ved byggesøknad eller –melding skal virkninger av tiltaket/tiltakene i forhold til verneområder og –soner, 
hensynssoner, landskap og forurensning, samt evt. avvik fra prinsipper i planen, dokumenteres. 

Ved bygging av veger og kjøretraseer som krysser myrområder, skal forurensning og endring i 
vannhusholdning, samt tekniske løsninger, dokumenteres. 

4.1.9 Forhold til kommuneplanens arealdel 
Hensynssoner i kommuneplanens arealdel og tilhørende kommunedelplaner skal supplere reguleringsplanen, 
der det ikke er motstrid eller på tema hvor reguleringsplanen er taus. 

4.1.10 Avvikling av feltet 
Dersom området tas ut av bruk som skyte- og øvingsfelt, skal det lages en plan for avvikling. Planen skal 
godkjennes av berørte myndigheter. 

4.2 Sikkerhetssone og manøverområde (MS1) 
Området er sikkerhetssone i forbindelse med skarpskyting og område for manøvrering. I området øst for aksen 
Heimfjellet – PFA tillates manøvrering med tunge kjøretøy på snødekt/frossen mark under øvelse. Sør for 
Haraåsen tillates manøvrering med tunge kjøretøy under øvelse. 

Manøver på barmark skal søkes lagt til fast, tørr grunn.  

4.3 Målområde for artilleri med tilhørende anlegg (MS2) 
Området er primært målområde for artilleri og andre typer ammunisjon som kan gi blindgjengere. I området 
øst for aksen Heimfjellet – PFA tillates manøvrering med tunge kjøretøy på snødekt/frossen mark under øvelse. 
Sør for Haraåsen tillates manøvrering med tunge kjøretøy under øvelse. 

Manøver på barmark skal søkes lagt til fast, tørr grunn. 

4.4 Spesielle målområder (MS3) 
4.4.1 Prøve- og forsøksanlegg (MS3.1) 
Prøve- og forsøksanlegg, målområde, samt område for test og utvikling av ammunisjon og annet materiell. 
Området er i tillegg målområde for hvitt fosfor jf. gjeldende utslippstillatelse. Det tillates oppført gjerde rundt 
hele området.  

4.4.2 Målområder for hvitt fosfor (MS3.2) 
Målområde for granater med hvitt fosfor jf. gjeldende utslippstillatelse. 

4.5 Sprengningsfeltet (MS4) 
Området benyttes til ferdighetstrening innen sprengning, knusing av masser, minerydding mv. Bygg, anlegg og 
veier/plasser som er nødvendig for driften tillates etablert. 

4.6 Kontaktdrillbane (MS5) 
Område for trening på fremrykning og drill ved nærkontakt med styrker, herunder skarpskyting.  Målområder 
søkes lagt til tørr bakke. Manøvrering med lette og tunge kjøretøy kan gjennomføres på snødekt/frossen mark. 

4.7 Område for manøvrering og skarpskyting med alle typer våpen, med tilhørende anlegg, Angrepsfelt sør 
(MS6) 

Område for manøvrering og skarpskyting med alle typer våpen, med tilhørende anlegg. Manøvrering med 
tunge kjøretøy skal hovedsakelig foregå i traseer, i stillingsområder og i tilknytning til eksisterende veinett, og i 
samsvar med arealbruk i illustrasjonsplan, datert 04.12.2017: 
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Nye faste kjøretrasèer skal legges utenom konsentrerte nedslagsområder for ammunisjon. 

 

4.8 Område for manøvrering og skarpskyting med alle typer våpen, med tilhørende anlegg, Angrepsfelt nord 
(MS7) 

Område for manøvrering og skarpskyting med alle typer våpen, med tilhørende anlegg. Målarrangement skal så 
langt det lar seg gjøre legges til tørr bakke. Kjøretraseene kan ha en bredde på inntil 150 m der terrenget 
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tillater det. Manøvrering med tunge kjøretøy utenfor merkede eller opparbeidede traseer tillates der det ikke 
gir skade på markdekket. 

4.9 Område for manøvrering og skarpskyting med tilhørende kjøretraseer og anlegg (MS8) 
Område for manøvrering og skarpskyting, ingeniøraktiviteter og i noen grad anlegg. Manøvrering med tunge 
kjøretøy skal foregå i traseer og i stillingsområder i tilknytning til eksisterende veinett. Kjøretraseene kan ha en 
bredde på inntil 150 m der terrenget tillater det.  

4.10 Øvingsområde for manøvrering og ingeniøraktiviteter (MS9) 
Område for manøvrering og ingeniøraktiviteter som graving, utbygging av veier og traseer. Kjøretraseene kan 
ha en bredde på inntil 150 m der terrenget tillater det. De områder som har vært i bruk til ingeniøraktivteter, 
men hvor virksomheten er avsluttet, skal istandsettes med tilbakeføring av humusdekke og tilrettelegging for 
naturlig revegetering. 

Eiendommen gnr. 29/75 eies av Hafslund ECO Vannkraft Innlandet (HEVI). HEVI har bruksrett på veg til 
eiendommen. 

4.11 Leir - administrasjonsområde (MF) 
Kombinert administrasjons- og øvingsområde for Forsvaret. Innenfor området tillates en utnyttingsgrad (BYA) 
for bygninger på inntil 12 %. 

4.12 Område Forsvaret i kombinasjon med masseuttak (MK 1-5) 
 

 Masseuttak Maurtueflata (MK1) 
Innenfor området på ca. 70 daa tillates det anlagt uttak av masser på inntil 240 000 m3. 

 Masseuttak Søgårdsvollen Øst (MK2) 
Innenfor området på ca. 70 daa tillates det anlagt uttak av masser på inntil 210 000 m3. 

 Masseuttak i Vestre Skjæråsen (MK3) 
Innenfor området på ca. 120 daa tillates det anlagt steinbrudd for uttak av masser på inntil 300 000 
m3. 

 Masseuttak i Østre Skjæråsen (MK4) 
Innenfor området på ca. 120 daa tillates det anlagt steinbrudd for uttak av masser på inntil 500 000 
m3. 

 Masseuttak Styggdalen (MK5) 
Innenfor et område på ca. 120 daa tillates det anlagt uttak av masser på inntil 500 000 m3. 

 

4.12.1 Generelt 
Innenfor områdene tillates det etablert masseuttak for bruk innenfor Forsvarets områder. Områdene skal 
drives og settes i stand i henhold til driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning og i henhold til 
bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. 

4.12.2 Sikring og istandsetting 
Uttaket skal sikres forløpende. Ved avsluttet uttak skal områdene være satt i stand i samsvar med godkjent 
driftsplan. 

4.12.3 Miljø 
Virksomhet ved massetakene skal ligge innfor støygrensene i støyretningslinje T-1442. 

I forbindelse med utarbeidelsen av driftsplan skal det gjennomføres radonmålinger i uttaket. Plan for 
håndtering av avrenning og overvann skal sikres i driftsplan. 
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4.12.4 Driftstider 
Daglig driftstid (mandag – fredag) skal normalt være kl. 06.00 – 22.00. Helgedrift begrenses til lørdager kl. 07.00 
– 18.00.  

5 NATURVERN 
Områdene er fredet som naturreservat med hjemmel i lov om naturmangfold. For områdene gjelder fastsatte 
vernebestemmelser. 

6 HENSYNSSONER 
 

6.1 Byggegrense (H130) 
Byggegrense mot offentlig veg med byggeforbud 

6.2 Område med brann- og eksplosjonsfare (H350) 
All ferdsel i blindgjengerfeltet må skje særlig aktsomt. Tiltak skal avklares med Forsvaret på forhånd.  

6.3 Faresone høyspentanlegg (H370) 
Eksisterende høyspent tillates lagt i bakken, eller hevet, etter avtale med linjeeier. 

6.4 Forurenset grunn – deponi (H390) 
Tiltak i grunnen eller manøvrering med kjøretøyer er ikke tillatt. Merking av hensynssonen tillates. 

6.5 Landskapshensyn (H550) 
Området er buffersone mellom regionfeltet og offentlig veinett. Innenfor området tillates ikke midlertidige 
eller permanente terrenginngrep. Skjøtsel av vegetasjon skal fremme formålet med hensynssonen og skal legge 
til rette for flersjiktet buffersone. Flatehogst bør unngås. Etablering av inntil 14 kjøretraseer/avkjørsler, som 
vist i plankart, er tillatt. Merking av hensynssonen er tillatt. 

6.6 Bevaring naturmiljø (H560) 
6.6.1 Områder med særlige naturverdier (H560_1-20) 
Terrenginngrep er ikke tillatt. Vegetasjon kan fjernes eller skjøttes dersom dette fremmer formålet med 
hensynssonen. Merking av hensynssonene er tillatt. 

Etablering av målområder og målarrangementer er ikke tillatt. Militær øvingsvirksomhet er ikke tillatt, med 
unntak av soldater til fots og bruk av lette kjøretøy på snødekt eller frossen mark. Bivuakkering er ikke tillatt.  

Vedlikehold av eksisterende veier og infrastruktur er tillatt. Anleggselementene skal ikke endre størrelse eller 
karakter. Grøfter langs veger og trasèer kan holdes fri for vegetasjon for å sikre frie vannveier. Tiltak knyttet til 
brannberedskap og tiltak mot flom, erosjon og akutte skogskader er tillatt. 

Tiltak eller behandling av vegetasjon skal gjennomføres i samråd med miljø- og kulturminnefaglig kompetanse, 
herunder merking av yttergrense RØ og branngater der disse krysser hensynssoner. 

6.6.2 Generell hensynssone langs vassdrag (H560_21-36) 
Terrenginngrep er ikke tillatt. Vegetasjon kan fjernes eller skjøttes dersom dette fremmer formålet med 
hensynssonen, herunder PEFC-standardens vilkår om skjøtsel av kantsoner langs vassdrag. Merking av 
hensynssonene er tillatt. 

Rydding av siktsoner og nødvendige kryssinger av vassdragene med veier eller kjøretraseer er tillatt. Antall 
kryssinger av hensynssone med vei eller kjøretrasè skal ikke overstige 50. Kryssingene skal gjennomføres på en 
slik måte at sidekantene og bekkebunn blir stabile og ikke påvirker vannføringen i vassdraget. Fiskens 
vandringsmuligheter skal ivaretas. Nye kryssingspunkter skal legges 900 på elv eller bekk. Kryssinger og 
siktsoner kan ha en bredde på inntil 5,5 m. Siktsoner innenfor MS 6, 7 og 8 kan ha bredde på inntil 50 m. Nye 
tiltak som kommer i berøring med vassdraget skal gjennomføres i perioden 1. juni – 15. september og i samsvar 
med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 



 

7 Reguleringsplanbestemmelser Regionfelt Østlandet 

Vedlikehold av eksisterende veier og infrastruktur er tillatt. Anleggselementene skal ikke endre størrelse eller 
karakter. Fjerning av trær, kvist, avfall og annet som er til hinder for frie vannveier er tillatt. 

Tiltak knyttet til brannberedskap og tiltak mot flom, erosjon og akutte skogskader er tillatt. 

Etablering av målområder og målarrangementer er ikke tillatt. Militær øvingsvirksomhet er ikke tillatt, med 
unntak av soldater til fots og bruk av lette kjøretøy på snødekt eller frossen mark. Bivuakkering er ikke tillatt. 

Tiltak eller behandling av vegetasjon skal gjennomføres i samråd med miljø- og kulturminnefaglig kompetanse, 
herunder merking av yttergrense RØ og branngater der disse krysser hensynssoner.  

6.7 Bevaring kulturmiljø (H570_1-7) 
Terrenginngrep er ikke tillatt. Flatehogst bør unngås. Merking av hensynssonene er tillatt. 

For setervoller definert i «Skjøtselsplan for 7 setervoller i RØ», udatert (vedlegg til reguleringsplanen), er tiltak 
på setervoll og bygg tillatt når tiltakene er i samsvar med skjøtselsplanen. Avvik fra skjøtselsplanen, f.eks. for å 
effektivisere skjøtselstiltak, skal avklares i samråd med fagmiljø. 

Vedlikehold av eksisterende veier og infrastruktur er tillatt. Anleggselementene skal ikke endre størrelse eller 
karakter. Fjerning av trær, kvist, avfall og annet som er til hinder for frie vannveier er tillatt. Tiltak knyttet til 
brannberedskap og tiltak mot flom, erosjon og akutte skogskader er tillatt. 

Etablering av målområder og målarrangementer er ikke tillatt. Militær øvingsvirksomhet er ikke tillatt, med 
unntak av soldater til fots og bruk av lette kjøretøy på snødekt eller frossen mark. Bivuakkering er ikke tillatt. 

Tiltak eller behandling av vegetasjon skal gjennomføres i samråd med miljø- og kulturminnefaglig kompetanse, 
herunder merking av yttergrense RØ og branngater der disse krysser hensynssoner. 

6.8 Båndlegging etter lov om naturmangfold (H720_1-3) 
Områdene er fredet med hjemmel i lov om naturmangfold, og omfattes av vernebestemmelsene for de ulike 
naturreservatene. 

6.9 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1-7) 
Terrenginngrep er ikke tillatt. Flatehogst bør unngås. Merking av hensynssonene og vedlikehold av 
eksisterende veier og infrastruktur er tillatt. 

Vedlikeholdstiltak og behandling av vegetasjon skal gjennomføres i samråd med kulturvernmyndighetene. 

Etablering av målområder og målarrangementer er ikke tillatt. Militær øvingsvirksomhet er ikke tillatt, med 
unntak av soldater til fots og bruk av lette kjøretøy på snødekt eller frossen mark. Bivuakkering er ikke tillatt. 

 

 

Påtegning på reguleringsbestemmelsene for Regionfelt Østlandet 
 
Vedtatt i Åmot kommunestyre den 14.09.2022, sak nr. 2022/28 
 
Rena, den 14.09.2022 
 
 
 
Ole Erik Hørstad 
Ordfører 


