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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 

 Arealbruk i nord? 
o Er under utredning 

 Støy – andre flytyper? 
o I beregningene er øvingsfly tatt med, 2012 legges til grunn 
o Hensyntar både det som var i 2012 og det som man tror 

kommer 
o Støymåleanlegg vil bli foreslått som anbefalt 

 Verdivurdering – eiendom eller bolig? 
o Tilbyr innløsning av bolig og tomt dersom støytiltak ikke er 

tilstrekkelig 
o Det fins ulike takseringsprinsipp, foreslår gjenskaffelsesverdi, 

prinsipp for beregning av takst og fastsetting av takst 
fremforhandles 

o Forsvarsbygg ønsker å komme i gang så fort som mulig, 
forsøker å behandle direkte henvendelser fortløpende 

o Vurderes for hver enkelt eiendom  

 Gul sone – verdiforringelse? 
o Verdi vurderes enkeltvis, Forsvarsbygg vil starte med 

eiendommer innerst i rød sone, de som allerede har fått 
gjennomført tiltak og de som ber om prioritering 

 Størst aktivitet om høsten 

 F-35 støyer mer enn F-16, omtrent som F-18 med etterbrenner 

 Innspill til planprogram kan gis uten begrunnelse, men må være 
tydelig hva som menes, innspill kan gis selv om tema er angitt før 

 Hva med lavfrekvent lyd? 
o Er med i beregningene 

 Innflygingstraseene – er disse brede, hvem følger med på at de 
følges? 

o Innflygingstraseene er ikke dimensjonert i bredde, men 
innflyging kun vest for flystripa 

o En viss spredning er lagt inn i beregningsmodellen for støy 
(internasjonal standard) 

o Må tillate sirkling, men det er mest aktuelt for større fly 
o F-35 skal følge tårnet og fastsatte prosedyrer, kontroll med 

støymålere og flyradar 
o Prosedyrer for flymønster skal bli strengere enn i dag 

 Er det lagt begrensning på hvor langt sør de kan ta av? 
o Ved take off mot nord, skal det takses helt sør 

 

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 

 Godt samarbeid 

 Viste til nettested www.orlandstoy.no  

 

Sak 6 Orientering fra Ørland kommune – Hallgeir Grøntvedt  

http://www.orlandstoy.no/
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 Alle skal ha mulighet til å delta i møter 

 Kommunen skal revidere kommuneplanen parallelt med 
Forsvarsbyggs planprosess  

 I forbindelse med kommuneplanarbeidet, skal støysonekartet 
revideres hvert 4. år, kommunen ønsker innspill 

 Mye tar tid, men det er bra at man tar seg tid til å gjøre en grundig 
jobb 

 Verdier – dersom basen hadde blitt lagt ned, har det blitt betydelige 
verditap, større aktivitet og flere innbyggere gir verdistigning. 

 
Vedlegg 
- presentasjoner  


