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Referat fra møte i Støygruppa Grande / Flatnes 
 

 

Tid: 28/10-12 kl 1530 – 1700 

Sted: Gymsalen på Bakkeli Aktivitetssenter 

1.Informasjon fra interimstyret 
Lars Arne Raanes gikk gjennom informasjon fra interimstyret som har bestått av  

Hans Kristian Norset ,Wenche Risvik, Pål Broks, Vidar Hoff, Liss Mari Solem og Lars Arne Raanes  

Disse ble valgt på møtet den 20 august for å starte arbeidet med å stifte en interessegruppe for 

beboerne i Grande og Flatnes 

Punkter fra presentasjonen er lagt  inn i referatet.  

• Vi har hatt tre møter 

• Samlet informasjon, lagt en plan for høsten 

• Etablert kontakt med forsvarsbygg og kommune samt andre interessegrupper. 

• Uformelle samtaler med Forsvarsbygg 

• Engasjert valgkomite 

• Opprettet epostadresse: grande.flatnes@gmail.com 

• Opprettet gruppe på facebook.  

• «Støygruppa Grande / Flatnes» 

• Lukket gruppe der en må søke om medlemskap. 

• Informasjon fremover vil bli delt via mail og facebook.  

• Til de som ikke har noen av delene, skriv ned navn og adresse når dere går herfra 

• Dere som ikke har fått mail fra oss, skrive navn og epostadresse når dere går herfra 

 

 

2. Gjennomgang av mandat for gruppa 
Interimstyret har laget et mandat for det kommende styret. Bakgrunnen for dette er 

at beboerne skal vite hvilken rolle styret skal ha og hva de skal gjøre. Lars Arne gikk 

gjennom punktene som er referert under og ba om salens tilslutning til dette. Salen 

godkjente dette.  

  

mailto:grande.flatnes@gmail.com


Side 2 av 3 
 

Navn på gruppa: 

• Støygruppa Grande/Flatnes 

  

Hovedmål / formålsparagraf:  

• Være et felles samlings og kontaktpunkt samt ivareta interessene for beboere på Grande og 

Flatnes i forbindelse med etablering av Ørland Hovedflystasjon som enebase i Norge.  

Geografisk avgrensing: 

•  Beboere i rød og gul støysone i området fra Hovde Hønseri via Flatnes og Djupdalen ut til 

Rolf Harry Bakkens gårdsbruk. Dersom justering av støykart medfører utvidelse lenger vest vil 

berørte beboere tas inn.  

Mandat: 

• Være talspersoner for berørte beboere i området opp imot Forsvarsbygg, kommune, media, 

og andre instanser. 

• Etablere kontakt med Forsvarsbygg og søke å få til en god dialog mellom partene i 

utbyggingsfasen 

• Samarbeid med øvrige berørte beboere i kommunen. 

• Engasjere advokatfirma til juridisk støtte som beboerne i området kan benytte 

• I samråd med advokat, trekke opp et felles krav til erstatning for berørte beboere etter gitte 

kriterier.   

• Gruppa har som mål at beboerne skal føle at de får en erstatning som er fornuftig i forhold til 

belastning som blir påført 

Forbehold 

• Den enkelte grunneier er selv ansvarlig for sin individuelle endelige  løsning  med 

Forsvarsbygg. Styret fraskriver seg ethvert økonomisk/juridisk ansvar som følge av 

forhandlingene med Forsvarsbygg, herunder for  indirekte tap (tapt fortjeneste etc.)." 

3. Valg av advokatfirma. 
 Interimstyret ønsker at det kommende styret får fullmakt til å starte en prosess med å velge 

ut et advokatfima som skal bistå beboerne i tiden som kommer.  Hans Kristian orienterte om 

prosessen som er tenkt fremover her,  samt tok en gjennomgang på tanker rundt modeller for 

erstatning. 

• Kriterier som skal legges til grunn for valg av advokat er blant annet følgende: 

• Erfaring med lignende saker 

• Evne til å samarbeide med andre advokatfirma 

• Kapasitet til å ta saken 

• Referanser fra saker de har gjennomført 

Salen ga sin tilslutning til at det valgte styret får mandat til å velge ut advokatfirma.  
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4 Valg av nytt styre 
 For å kunne avholde et formelt valg på dette møtet, satte interimsstyret en valgkomite bestående av 

følgende personer. 

Unni Enge Grande, Wenche Risvik, Hans Jørgen Dahl og Geir Paulsen 

Valgkomiteen har hatt møter og la frem følgende innstilling: 

• Leder: Hans Kristian Norset  

• Styremedlemmer 

– Wenche Risvik  

– Pål Broks 

– Vidar Hoff  

– Liss Mari Solem (sekreteriat) 

– Lars Arne Raanes (sekreteriat) 

 

De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon fra salen. 

 

5. Neste møte 
 Styret tar sikte på et nytt informasjonsmøte før jul. Det kom forslag fra salen om at styret 

burde informere fortløpende via mail, når det var noe relevant som burde gå ut. Styret ser behovet 

for informasjon og skal sende ut mail og brev  til beboerne med statusoppdateringer.  

 

 

Møtet slutt kl 17. 

 

Referat gjennomgått og signert Unni Grande og Hans Jørgen Dahl 

 

 


