


STØYMØTE UTHAUG 
Søndag 27.Januar 2013 

 
Agenda 

*Kort orientering om arbeidet så langt   Edgar Alsaker 

*Organisering/Samarbeid Støygruppe Ørland  ” ” 

*Særskilt oppdatering 

  - Rød Sone         ” ” 

  - Gul Sone        Arnstein Mikkelhaug 

  - Landbruk          

*Støykartet        Egil Utstrand 

*Arbeidet fremover/mandatoppdatering  Edgar Alsaker 

*Ordføreren orienterer      Hallgeir Grøntvedt 

   



Kort Oppsummering 
Organisering/Samarbeid 

• De enkelte kretser har organisert seg 

• Ørland Støygruppe – samarbeidende kretser 

• Tre møter med Forsvarsbygg/Ørland Hovedflyplass/ Ørland 
Kommune 

• Topptung deltagelse 

• Ørland Støygruppe er hovedkontaktpunkt pva de støyberørte 

• Noen diskuterte emner og problemstillinger (egen slide) 



Organisering av støyområder Ørland  

Skolekrets Hårberg Uthaug Grande  Ajour pr 22/01-2013 

Gruppe      Sone 
Ole Martin 
(nl: Tom ) 

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 

 •Laila Lund 
•Torgeir Hoff 
 

•Hans Kristian Norset 
•Vidar Hoff 

Laila 

Gul 

•Ole M. Hågård 
•Helge Berre 
•Snorre Hoff 
 

•Steinar Kjørsvik •Wenche Risvik 

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

STYRINGSGRUPPE støy: 
Ole Martin + Tom 
Edgar + Arnstein 
Hans Kristian + Vidar 
Lars  
Laila 
- (alle 8 deltar i ”styret” 
men  gruppa har totalt 5 
stemmer ) 



Kort oppsummering 
Emner og problematikk 

• En opplisting av forhold som er tatt opp på forskjellige møter: 
 
• -støy,-beregnet,målt,F-16,F-35, forholdet til t-1442, referanse til 

Gardermoen, ”sånn gjør vi det i Norge”, endelige sonegrenser 
• - må alle tvangsflyttes – innløsning / erstatning / verdiforringelse 
• - løpende vedlikehold/oppgradering 
• - tomter – tilgjengelighet hvem/hvor/når 
• - spesielle landbruksrelaterte problemer – separat redegjørelse 

 
• Ikke uttømmende, men en illustrasjon på at mer og høyere flystøy 

påvirker oss alle på mange måter i tilværelsen  
 



Særskilt oppdatering 

• RØD SONE 

 

• FLEKSIBILITET 

• Innløsning 

• Verdiforringelse 

• Medisinsk uforsvarlig 

• Konflikt med sikkerhetssoner 

• Helg og sommerbruk 



Særskilt oppdatering 

• GUL SONE 

• SONEGRENSER 

• STØYBEREGNINGER 

• EVENTUELLE TILTAK 

• VERDIFORRINGELSE 

• ERSTATNING 

• ANDRE FORHOLD 



Særskilt oppdatering 

• LANDBRUK 



Støysonekart 
Redegjørelse ved Egil Utstrand 



Arbeidet fremover 
Mandatoppdatering og tilslutning 

• Fortsette faktainnsamling for videreformidling til 
innbyggerne 

• Velge advokat for å assistere i arbeidet fremover, 
mulig tilgang for innbyggerkonsultasjon 

• Fremforhandle avtaleforslag med motpartene 
,men som kun vil ANBEFALES overfor innbyggerne 

• Tilslutning til at det valgte tillitsmannsapparat i 
samarbeid og som en integrert del av Ørland 
Støygruppe fortsetter arbeidet for innbyggerne. 

 



Ordføreren orienterer 



Arbeidsoppgaver 
MANDAT 

Støygruppe Uthaug Krets 

-Være et talsrør inn mot Forsvarsbygg/Ørland Hovedflystasjon/Ørland Kommune mht de 
konsekvenser som påføres innbyggerne som følge av etablering av Ørland 
Hovedflystasjon som enebase i Norge inkl. F-35 støy  
- Tilgjengelig for alle med eiendommer på Uthaug som går inn under Rød og Gul sone 
iht. det til en hver tid oppdaterte støykart 
-Samarbeide og forene krefter gjennom integrering i Ørland Støygruppe 
-Engasjere advokatfirma til juridisk støtte og tilgjenglighet også for den enkelte beboer 
-I samråd med advokatene etablere det best mulige grunnlag for alle type krav rundt 
erstatning, innløsning, verdiforingelse, eiendomsdisponering/bo-bruksrett etc. 
-Den ENKELTE grunneier er selv ansvarlig for sin individuelle endelig løsning 
-Som tillitsvalgt har man sammenfallende interesser med innbyggerne og vil gi jernet for 
saken og best mulig resultat for alle i alle soner, MEN de tillitsvalgte kan ikke ta noe 
økonomisk/juridisk ansvar knyttet til arbeidet 


