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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
http://www.ørlandstøy.no/


Organisering av støyområder Ørland, mai 2013

Skolekrets Hårberg Uthaug Grande Ajour pr 04/02-2013

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

-Per K Øien
-Gunn Nesset
-Siggen Skaret
-Ole G Utstrand

•Hans Kristian Norset
•Haldis Kirkbak
•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 jobber med støyutfordringer. 
Foreløpig støysonekart pr 2012:



Antall støyberørte pr mai 2013 i rød og gul støysone:

Boliger rød ca 180 stk

Boliger gul  ca 700 stk

Herav gårdsbruk:

Rød  ca 100 boenheter

Gul   ca 80 boenheter

Alle tall vil være i endring frem til okt 2014.

 => Berører stor andel av Ørlands befolkning



Hva betyr støy for våre 900 boliger ?

• 180 hus i rød støysone:

=> 90-110 kan ikke støyisoleres
(= innløsning/-> erstatning?) 

=> resten(?) får støyisolerende tiltak

- 700 hus i gul støysone:

=> noen(?) KAN få tilbud om innløsning/isolering

=> resten får «kun» redusert tomteverdi ?



Hva arbeider vi tillitsvalgte med ?

• Lytte til innbyggerne

• Informere, skape åpenhet

• Hjelpe innbyggerne

• Prøver å få andre til å «se oss»

• Finne fleksible løsninger

• Fremme støyutsattes krav til Forsvarsbygg

• Få til «rettferdig» løsninger/oppgjør

• Skaffe dere advokater for å få riktige avtaler

• Kontakte politisk nivå



Hvem prater med hvem ?

• Vi i ledelsen deltar i «alle» møter

• Møter ledelsen i Forsvarsbygg, ØHF 
Fylkesmann, Kommunen, Bondelaget, 
Advokatene, media m.fl.

• + alle som tar kontakt fra gruppa vår



Innledende organisering  - Forsvarsbygg kampflybase

Direktør

Olaf Dobloug

Plan Utbygging Eiendom

Kommunikasjon Miljø

Stab



2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021

Utredning

Eiendomsforhold

Prosjektering

Fremdriftsplan – foreløpig 

Bygging

USA NorgeFlyleveranse

Stortingsvedtak

LD FP Godkjenning av prosjektporteføljen

Løpende rådgivning og forberedende arbeider

F-35

F-16 Evenes F-35 EvenesF-35 Ørland



Oppstart plan- og prosjektering

• Helhetsplan/ masterplan

• Planprogram, reguleringsplan
og konsekvensutredning

• Planprogram omfatter:
• Bakgrunn og formål
• Planforutsetninger
• Beskrivelse av Forsvarets behov
• Problemstillinger
• Utredningsbehov
• Planprosess



Foreløpig

støysonekart

Ørland



Edgar Alsaker
nestleder Støygruppa Ørland

• Hva har skjedd siden 14. juni 2012 ?

• .

• .

• .

• .

• .



110 boliger kan trolig ikke støyisoleres

Hva med disse 110 boligene ?

Hvor skal folk bosette seg ?

Hva får man erstattet (gjeldsøkning? )

Noen har kjøpt nye hus

Hva med ventetiden etter 14. juni 2013 ?

- Vedlikehold 

- Nedtrapping husdyrhold

- Når får vi avklaring på alle spm ?

- Tålmodigheten er oppbrukt for enkelte !



Ca 100 boliger «graves ned» fra Grande- til Uthaug skole ?
Hvem er de 50 som ikke blir «gravd ned» ?



Hva trenger vi av hjelp fra kommunen 
?

• Å bli hørt /lyttet til

• Få avklaringer med FB

• Få tilgang til alternative tomteareal

• Store tomter

• Utfordringer for landbruket – driftsmessig

• Reguleringsplanen okt 2014 = VIKTIG



Status

Bedt om å organisere oss = ok

Bedt om å skaffe advokat = ok

Bidra til informasjon = ok 

Delta i møter med Forsvarsbygg = ok

Samarbeide med kommunen = ønskes bedring

Meget godt samarbeid med Bondelaget på alle nivå

God kontakt med Fylkesmann

Dekning av advokatbistand fra FB = uavklart

 Jordvern = ivaretas av Bondelaget (og Støygruppa)

Økonomi i Støygruppa = betales av private tillitsvalgte

Gratis møtelokaler av kommunen



Til slutt :

Dere som tar beslutninger, - tenk over  : 

Kan vi sammen finne løsninger ? !

Eller står vi på prinsippene om å rasere bygda ved å 

«grave ned» 100 boliger i bygda vår for en 20-30 års-

periode?





• Takk for meg ….



15 spørsmål fra våre innbyggere:

1) Når forventer FB at de første kan få overført penger? 

2) For de saker som ikke havner i retten, når får de siste sine oppgjør?

3) Hvor mange hus antar FB må støyisoleres og når starter dette ?

4) Vil alle eiendommer bli ferdig isolert og evt utkjøpt før første F 35 lander,- hvis ikke rettsak ?

5) Får den som vedlikeholder huset sitt fremover, godtgjort dette ved evt oppgjør ?

6) Har FB gitt folk råd om at noen snarest mulig (2012/13) burde skaffe seg ny bolig ?

7) Når kan FB sluttføre forhandlingene med de som da har kjøpt ny bolig ?

8) Når er det aktuelt for FB å erstatte flytting av hele gårdstun ?

9) Kan FB gi garanti for at huseiere ikke påføres gjeld etter et «flytte-oppgjør» ?

10) Kan gårdsbruk få snarlig avklaring om 14. juni 2012 kan brukes som nedre produksjonsnivå ?

11) Kan FB avtale med grunneiere FØR man går inn med tiltak på grunneiers eiendom ?

12) Hva slags klagemulighet har vi på FB sine vedtak på innløsing, isolering osv ?

13) Når kan FB (og Støygruppa) avklare hvem som er klar for å starte forhandl. i blodrød sone?

14) Antall flybevegelser er red fra 7000 til 5000 siste mnd-er, - hva om ytterligere endring ?

15) Hvor har kommunen større tomter å tilby, og litt info om vedtatte regler ang prioritering ?


