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Oppsummering fra støymøtet Uthaug krets 27.01.13. 

Dette skrivet er laget som en oppsummering for de som var til stede på «Støygruppe Uthaug 

Krets» søndag ettermiddag på Uthaug skole, samt å gi de i Rød og Gul sone som ikke kunne 

delta en oversikt over arbeidet som gjøres av de tillitsvalgte. 

Interessen må fastslås å være meget stor for Støysaken da omtrent 160 mennesker fylte 

gymsalen på skolen. Ordfører Grøntvedt var også til stede for å svare på spørsmål fra 

forsamlingen. Møtet ble ledet av Edgar Alsaker, leder av «Støygruppe Uthaug Krets» 

Vedlagt dette informasjonsskrivet er en kopi av presentasjonen som ble vist på møtet. Den 

er i hovedsak i stikkordsform, men bør gi et bilde av de emner som det ble orientert om. 

Underveis ble det også besvart spørsmål fra salen. 

Det ble fremvist et organisasjonskart for «Støygruppe Ørland» hvor «Støygruppe Uthaug 

Krets» er en integrert del. Av kartet framgår navnene på alle de som i lokale møter ble valgt 

til å representere den enkelte krets. I løpet av møtet ble det presentasjon av det arbeidet 

som de tillitsvalgte vil vektlegge fremover, og dette ble også listet opp separat som et 

mandat for de tillitsvalgte. Det var ingen innsigelser mot verken 

organisasjon/organisasjonsmodell eller mandat. Dette gjør at de tillitsvalgte kan fortsette sitt 

planlagte arbeid i visshet om å ha støtte fra innbyggerne. 

Av hovedtemaene på møtet var forhold rundt: 

 Støy og muligheter for faktiske målinger for å skape større tillit til både støykart og 

den virkelige støy for den enkelte eiendom. 

 Fleksibilitet – at man får så lang tid som mulig til å forholde seg til innløsningstilbud 

etc som eventuelt måtte komme. Vi vil kjempe for at denne «betenkningstiden» skal 

vare i flere i flere år. 

 Det ble fokusert på viktigheten av at flest mulig sto sammen i diskusjonene fremover 

med Forsvarsbygg og andre instanser og at vårt arbeid ville være til nytte for alle 

uavhengig av sonefarge eller aktivitet. I sin kommentar understreket ordføreren at 

dette var meget viktig, spesielt fordi at diskusjonene ville bli kanalisert gjennom de 

organiserte støygruppene og i all hovedsak med fellesorganisasjonen «ørland 

Støygruppe»   

 

For øvrig vises til presentasjonen 



Et av de forhold som støygruppen vil gjøre innen kort tid, er valg av den eller de advokater 

som skal assistere oss fremover. Med dette advokatfirma vil vi etablere en ordning som gir 

tilgang for den enkelte til å stille spørsmål og fremlegge problemstillinger. 

Torgeir Johan Hoff redgjorde under sekvensen for Landbruk at noen bønder i Rød sone ville 

ordne seg med egen advokat for å kjøre frem saker i egen regi som krevde større tempo. 

Vi skulle så gjerne ha presentert mer håndfast informasjon, men faktum er slik at så langt  

har Forsvarsbygg svar til alt for mange spørsmål vært «Vi vet ikke ennå» Fra Ørland 

kommune har ofte svaret vært at de har ikke hatt tid og kapasitet ennå. Ordføreren opplyste 

imidlertid at de var i full gang  med planarbeid, og hva gjelder tilgang til tomteareal, var flere 

områder til dette formålet sikret. De har også planer om å styrke organisasjonen knyttet til 

innbyggernes utfordringer i denne utfordrende fasen på Ørland. 

Vårt arbeid fortsetter ufortrødent videre og kommunikasjonen med befolkningen er uhyre 

viktig. Det oppfordres til å sende innspill slik at det ikke er forhold av viktighet som 

«glipper». Vi vil i hovedsak kommunisere med «moderne» hjelpemidler og oppfordrer de av 

dere som har en slektning eller nabo som ikke har tilgang til slike hjelpemidler om å 

videreformidle informasjonen også til disse. Mer detaljert om informasjon vil komme senere. 

Møtet ble avsluttet ca kl 17.00 etter ca to timers varighet.  

Info for øvrig: 

Etter folkemøtet konstituerte Støygruppe Ørland seg med Hans Kristian Norset som leder og 

Edgar Alsaker som nestleder. Styremedlemmer for øvrig er de som sitter i styringsgruppa: 

Lars Raanes, Vidar Hoff,Ole Martin Hågård, Stein Eriksen og Arnstein Mikkelhaug. 

Støygruppe Ørland har også valgt advokatfirmaene SimonsenVogtWiig og Orwall&Co til å 

bistå i det videre arbeidet. 

Hjemmeside for Støygruppe Ørland er også under utarbeidelse og den vil bli å finne enten 

under domenet www.orlandstoy.no eller www.ørlandstøy.no   

 

Arnstein Mikkelhaug 

http://www.orlandstoy.no/
http://www.ørlandstøy.no/

