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Saksliste:  Ev. ansvarlig, tid: 

Sak 1 Orientering om prosjektet – Olaf Dobloug 

 Understreket et godt samarbeid med Ørland kommune, flystasjonen, 
tillitsvalgte og berørte myndigheter og parter 

 Takket for etablering av grupperingene og godt samarbeid 

 Det er både positive og negative konsekvenser 

 Bakgrunnsinformasjon ligger på Forsvarsbyggs nettsted: 
http://www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/Etablering-av-
kampflybase/ 

 

Sak 2 Orientering status planprogrammet – Arnt Ove Okstad 

 Utredningsarbeidet er igangsatt 

 Frist for innspill 22.03.2013, fastsettes av kommunestyret mai/juni 
2013.  

 Samråd (dialog med berørte parter) i september/oktober 2013 
vedrørende forslag til KU og reguleringsplan 

 Høring av forslag til reguleringsplan og KU i januar-mars 2014 

 Reguleringsplan og KU vedtas av kommunestyret høsten 2014  

 
 
 

Sak 3 Orientering om støy – Elin Walstad og Idar Granøien 

 Presenterte støyutredningene fram til nå.  

 Ulike alternativ er utredet mhp trasévalg, flystripeforlengelse, 
avgangsmønster, bruk av etterbrenner, motorpådrag o.l.  

 Endelig resultat foreligger ikke. Støysonekartet vil følge 

 

http://www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/Etablering-av-kampflybase/
http://www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/Etablering-av-kampflybase/
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KU/reguleringsplanen som vil bli fastsatt i forbindelse med 
sluttbehandlingen høsten 2014. 

Sak 4 Dialog – fokuspunkt 

 Utvidelse mot Uthaug – er det nødvendig? 
o Avklares endelig i forbindelse med behandlingen av 

reguleringsplanen høsten 2014 
o Anbefales mhp støy 

 Rød sone, gul sone – konsekvenser? 
o I utgangspunktet ikke ny støysensitiv bebyggelse (bolig, 

barnehage, skole, helse/sykehjem) i rød sone 
o Gul sone er en vurderingssone, kommunen avgjør hva som 

kan tillates innenfor gul sone basert på de retningslinjene 
som foreligger 

o Brekstad er delvis utenfor gul sone – ingen konsekvenser 
o I ytterkant av gul sone er realisering av boliger mulig 

 Planprogram – støy på arbeidsplass, hva med arbeidsplasser på 
utsiden av basen, er det med? 

o Ja, dialog med Arbeidstilsynet om arbeidsplasser både 
innenfor og utenfor basen 

 Støykart avhenger av flymønster? 
o Flymønster er under utredelse, inntil nå anbefales forlengelse 

av flystripe mot nord, opprettholde eksisterende stripe i sør, 
take off mot nord og sving utover sjø, take off mot sør og 
sving nordvestover i 2/3 av tilfellene og sørover i 1/3 av 
tilfellene 

o Alternativer tas med i konsekvensutredningen 

 Støy og vind? 
o Vind er ikke med i modellen utover at rullebanen benyttes 

mer i en retning pga framherskende vindretning 
o Støy spres mer i medvindsfelt og mindre i motvindsfelt 

 Støy over sjø? 
o Det tas hensyn til at sjø reflekterer støy godt i 

beregningsmodellen 

 Retningslinje T 1442 – er det minimumskrav eller sikker side som er 
lagt til grunn? 

o Retningslinje for krav til støy 
o Kommunen kan gjennom reguleringsplanen både skjerpe 

kravene og lette på kravene 

 Rød sone – byggeforbud?, forsikring? 
o Kommunen avgjør hva som kan tillates i rød sone 
o Eksempel på tillatelse til gjenoppbygging i forbindelse med 

stedbunden næring 
o Forsikring må avklares med forsikringsbransjen 

 Nytt flymønster er dramatisk for Grande, deretter rett ut i 
fuglereservat (bird strike), beskyttes Brekstad for enhver pris, vil 
forsvaret fly slik? 

o Dersom dagens flymønster har blitt opprettholdt, så har ikke 
Ørland vært aktuell som base 

o Flymønsteret vurderes fortsatt 
o Det utarbeides alternative prosedyrer for flyging 
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o F-35 har sterkere motor og stiger fortere, vil være i 300 
meters høyde ved passering i fugleområdet, lite fugl i så stor 
høyde 

 Forurensning til luft – utslipp? 
o Utredes både generelt og tilknytning til matproduksjon, 

sammenligning av nåværende og framtidig situasjon 
o Basen har utslippstillatelse i forbindelse med avising og 

brannøvingsfelt, denne skal vurderes 

 Avvikshåndtering – ved øvelse og vanlig drift? 
o Forutsetter strenge regler og kontroll med radarplott og ev. 

støymålere 
o Avvik skal rapporteres 
o Forsvaret er i en disiplineringsfase og skal bli enda bedre 

 Støymåleanlegg – når kommer det? 
o Uavklart når det kommer, Forsvarsdepartementet avgjør, 

men anbefales før F-35 kommer 

 Landbruksmiljøet blir berørt – er det tatt økonomisk høyde for 
innløsning av store fjøs, store enheter og advokatbistand? 

o Kostnadsberegningene for hele prosjektet gjøres mer og mer 
detaljert 

o Kostnadsberegningene skal være forsvarlige og korrekte 
o Arbeidet vil gjøres sammen med advokatene for grunneierne 

og Mattilsynet er koblet inn. 

 Kan det være aktuelt at noen i rød sone ikke får tilbud om 
innløsning? 

o Bare de som man ikke oppnår tilstrekkelig skjerming mot 
støy for vil få tilbud om innløsning, støy beregnes for hver 
enkelt eiendom. Innløsning vurderes ut fra både innvendig 
og utvendig støynivå. 

 Ved innløsning – må hus saneres? 
o Det normale er at Forsvarsbygg tar over bygninger og 

sanerer, men dette skal avklares 

 Risiko for flystyrt? 
o Risiko- og sårbarhetsanalyse skal inngå i KU. Mulig uønskede 

hendelser skal avdekkes, utredes og ev. tiltak for å redusere 
sannsynlighet eller omfang skal foreslås 

 Tvangsinnløsning? 
o Forsvarsbygg er forpliktet til å tilby innløsning, men har 

ingen myndighet til å tvinge noen 
o Ørland kommune kan gjøre vedtak i sin planlegging 

 Lavfrekvens i støyberegningene? 
o Alle frekvenser er med i beregningene 
o Vanskelig å skjerme lave frekvenser (basstoner), krever tunge 

konstruksjoner 
o Vil oppleve mer romling innendørs 

 Kontakt med hver enkelt – ansvarlig selv, kommunens eller 
Forsvarsbyggs ansvar? 

o Forsvarsbygg tar kontakt med hver enkelt i samarbeid med 
kommunen 
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o Vil ta kontakt med de som ligger nærmest basen, og de som 
har fått støyskjerming fra før først. 

Sak 5 Orientering støygruppe Ørland – Hans Kristian Norset 

 Minner om fristen 22.03. 2013 for innspill til planprogrammet 

 Alvorlig situasjon da noen bolig i rød sone må innløses, må arbeide 
for å bedre situasjonen sammen med Forsvarsbygg, ingen blir 
tvangsflyttet 

 Bistand til salg av jord og innløsning av eiendommer - viktig å unngå 
gjeldsslaver 

 Se spesielt på dyrehold – vilkår for de som ønsker å slutte/starte 

 Kommunestyret bestemmer arealbruk/flystripeforlengelse og legger 
rammevilkårene for basen 

 Godt samarbeid 

 Viste til nettsted www.orlandstoy.no  

 

Sak 6 Orientering fra Ørland kommune – Hallgeir Grøntvedt 

 Alle skal ha mulighet til å delta i møter 

 Kommunen skal revidere kommuneplanen parallelt med 
Forsvarsbyggs planprosess  

 Kommuneplanarbeidet og prosess om kommunesammenslåing: 
ønsker innspill 

 

 
Vedlegg 
- presentasjoner  

http://www.orlandstoy.no/

