
”Støygruppa Ørland”  
- Landbruksgruppa 31.jan – på Grande 

Tema: Presentasjon av valgte advokater 



Støygruppa Ørland 2013 
Etter ønske fra Forsvarsbygg og Ørland kommune har innbyggerne i gul og rød støysone i Ørland 

organisert seg i kretsvise grupper med et felles styre.  
Støygruppa Ørland har som mandat å ivareta interessene til de som ønsker dette i forhold til de 

utfordringer innbyggerne får med den nye kampflybasen for jagerfly. 
Støygruppa Ørland vil arbeide tett og konstruktivt sammen med Forsvarsbygg og kommunen. 

Styremedlemmene er sammensatt fra tillitsvalgte som er valgt fra de ulike kretser 
  

Følgende styre ble valgt den 27/1-2013: 
 

Leder        : Hans Kristian Norset (norset@fosen-transport.no) mob: 917 17 000 
Nestleder: Edgar Alsaker 
Styremedl: Ole Martin Hågård (leder landbruk) 
Styremedl: Lars Raanes (leder bolig) 
Styremedl: Vidar Hoff 
Styremedl: Arnstein Mikkelhaug 
Styremedl: Stein Eriksen 
 
 
-- Vedlegg viser øvrige tillitsvalgte i de ulike gruppene 
-- Mer info finnes på www.ørlandstøy.no eller www.orlandstoy.no 

mailto:norset@fosen-transport.no
mailto:norset@fosen-transport.no
mailto:norset@fosen-transport.no
http://www.ørlandstøy.no/


Organisering av støyområder Ørland  

Skolekrets Hårberg Uthaug Grande  Ajour pr 27/01-2013 

Gruppe      Sone 
Ole Martin 
(nl: Stein  ) 

Nnnnn 

Edgar 
(nl: Arnstein) 

Nl 

Hans Kristian 
(nl:  Vidar )  

N 
Kontakt 

BOLIG 

Rød 

 •Edgar Alsaker 
•Per Johan Sletvold 
•Joar Dyrendahl 

•Pål Broks 

Lars 

•Fagmøter 
•Jus 
•Eiendomsforhold 
•Verdivurdering 
•Miljø 
•Ulikt bolig/gård 

Gul 

•Tom Myrvold 
•Stein Eriksen 
•Roy Hoøen 
•Pål J Sommervold 

•Arnstein Mikkelhaug 
•Egil Utstrand 
•May Ottersbo 
•Tore Haugen 

•Lars Arne Raanes 
•Liss Mari Solem 

GÅRD 

Rød 

 . Steinar Kjørsvik 
. Ole Martin Hågård 

•Hans Kristian Norset 
•Vidar Hoff 

Ole Martin 

Gul 

•Ole M. Hågård 
•Helge Berre 
•Snorre Hoff 
 

•Steinar Kjørsvik •Wenche Risvik 

•Informasjon 
•Daglig drift 
•Media 
•Kretsmøter 
•Støykart 
•Fellessaker 

STYRET  i støygruppa er: 
Leder : Hans Kristian 
N-led: Edgar  
-- Ole Martin 
--  Stein 
--  Arnstein 
--  Vidar 
--  Lars 
 



Støygruppa Ørland – Landbruk 

• Skjedd siden sist : 

 - Gruppa har konstituert seg med Laila leder, og Hans Kristian nl. 

 - Valgt å ta med varamedl. og leder Bondelaget i møtene 

 - Møter 26 + 31* okt 

  ”       11 +17*+25 nov 

       ”        9 + 16 + 18* +19* des 

        ”  6 + xx +17**+23* +24*+25 +27 +29+31*jan 

-  31/1: Valgte advokater presenterer seg 



Slutt 

 

 

•  



 



Møtereferat fra oppstartmøte 
Landbruksgruppa 16. okt 2012 

• Arne Hernes 
• Ryggen 
• 7140 OPPHAUG 
•   

•    
•   
• Vår saksbehandler 
• Vår dato  
• Vår referanse 
•   
• Jon Gisle Vikan 
• 17.10.2012 
• 12/00479-2 

 
• (Hkn: Referat  kan legges ut på hjemmesida.) 

 



Utdrag 1 

• Møte om ny kampflybase Ørland 

• Møtet ble avholdt på Bakkeli Aktivitetssenter 
på Ørland etter initiativ fra styret i Ørland 
Bondelag tirsdag 16. oktober 2012. 
Invitasjonen til møtet var sendt ut av 
Advokatfirma Nidaros. Omtrent 50 – 60 
personer deltok på møtet som ble ledet av 
Arne Hernes, leder i Ørland Bondelag. 

 



Utdrag 2 

•   

• Det er viktig at grunneierne kommer på banen 
for å påvirke prosessen. Det må dannes et 
tillitsapparat, som også har vært en 
oppfordring fra Forsvarsbygg. Vi må bli 
sterkere ved å organisere oss boligeiere og 
bønder.  



Utdrag 3 

• Det er to hovedgrupper som er berørt i rød og 
gul sone: bolig og landbruk. 100 gårdsbruk kan 
i større eller mindre grad bli påvirket at 
utbygging og støy. Man må etablere nå en 
felles interessegruppe for landbruk og boliger, 
danne en tillitsmannsgruppe med leder og 
sekretær og engasjere juridisk bistand.  

•   

 



Utdrag 4 

• Valg av advokat  

• Dette overlates til tillitsvalgtapparatet. På sikt 
må alle grunneiere skrive under på en 
oppdragsfullmakt. Denne kan trekkes tilbake. 
Imidlertid bør det ikke engasjeres for mange 
advokater. Forsvarsbygg skal dekke 
grunneiernes advokatkostnader, men det 
forutsetter samarbeid om en eller noen få 
advokatkontor. 

 



Utdrag 5 

• Følgende synes klart på dette stadium 
• Det er stor vilje og stor oppslutning omkring 

organisering av grunneierne 
• Det er stort behov for løpende informasjon til de 

berørte 
• Det må drives en politisk påvirkningsprosess 

lokalt, regionalt og sentralt 
• Styret må komme sammen så snart som mulig og 

det må etableres kontakt med Forsvarsbygg 
• De kommunale planprosessene må påvirkes 

 



/ 

 


