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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
Styremedl: Haldis Kirkbak

-- 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/


Noen må jobbe med støyutfordringene 
Her er et foreløpig støysonekart pr 2012:



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



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



Foreløpig 

gjeldende

støysonekart

Ørland pr 2013

(Forslag til nytt kart, med små 

endringer presentert juni 2013, 

ikke medtatt)



Følgene av støykartet medfører

mange støyberørte i rød og gul støysone:

 180 boliger i rød sone (herav ca 100 gårdsboliger)

 700 boliger i gul  sone

 Mange veldrevne gårdsbruk kan få driftsproblemer

 Samme for barnehage og turisme

 Sjeldne våtmarksområder – RAMSAR

 Ingen boliger kommer innenfor evt arealutvidelse av basen



Hva med de 100 boliger som trolig ikke kan støy-isoleres ?

 Hva med disse 100 boligene ?

 Må de «graves ned» da det ikke finnes annen hjemmel for erstatning ? 
(kan politikerne finne løsning) ?

 Hvor skal folk bosette seg ?

 Hva får man erstattet ( mange vil få gjeldsøkning? )

 Noen har kjøpt nye hus, sitter nå med to boliger og skatteproblem !

 Hva med støyproblemene for de veldrevne gårdsbrukene ?

 Hva med de som er støyutsatt, men bor like utenfor støygrensa pga at 
støyforskriften regner snittstøy ? 

 Er støyforskriften egnet for jagerfly ?



100 boliger  graves ned !
Forsvarsbygg forutsetter at ca 100 familier må fraflytte sin bolig pga støy. Stor del av Ørland mørklegges!

FB vil deretter grave ned hver enkelt bolig. Enkelte boliger er flere hundre år gamle. Støykart rulleres hvert 4.år.
Hvorfor ikke la de som ønsker det få beholde sin bolig da ingen vet om jagerflystøy er et problem om 20-30 år

Hva med de familier som ikke får erstatning slik at de kan bygge  tilsvarende bolig, og får økt gjeld ?



Status til stortingspolitikere:

I Ørland med vel 5.ooo innbyggere er 900 boliger i rød/gul støysone !

 Innbyggerne bedt av FB om å organisere seg = 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 alle nivå

 God kontakt med Fylkesmann

 Dekning av advokatbistand fra FB = noe uavklart

 Jordvern = ivaretas av Bondelaget (og Støygruppa)

 Viktig å få kontakt med stortingspolitikere



Hva kan politikerne påvirke ?
900 eiendommer  ber om politisk  engasjement for å ta vare våre interesser

 Reguleringsplan

 Nytt areal til de som flytter fra støysone

 Minst mulig utvidelse av areal til ØHF

 Støykart

 Fly –mønster

 Nattflyging

 Infrastruktur 

 «Rekkefølgebestemmelser»

 La den enkelte beholde eiendomsretten til fraflyttet bolig

 Ikke la FB «rasere» bygda, - for sent å angre seg etterpå

 Samarbeid mellom politikere og støyutsatte 

Hva sier du som politiker til dette ?



Spørsmål til en stortingspolitiker:
Hvordan vil så du som politiker kunne hjelpe oss på Ørland?

• 1) Kan det være aktuelt å se på nye retningslinjer for støyforskrifter tilpasset 
jagerflystøy ?

• 2) Kan du bidra til at bolig-eiere får beholde sin bolig uten at denne må graves 
ned når dette også blir rimeligere for Staten (støynivået og da også 
støygrensene,- kan jo endre seg på kort og lang sikt )?

• 3) Hvordan løse landbrukets utfordringer  der noen også mister jobben?

• 4) Hvordan vil ditt parti følge opp lokalsamfunnet rundt den nye 
kampflybasen, som vi Ørlendinger tross alt ønsker velkommen ?

• 5) Hvordan vil ditt parti bidra til at den enkelte som må fraflytte sin bolig      
ikke skal få personlig økonomisk belastning pga kampflybase-utbygginga ?


