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Stiller støykrav
til Forsvarsbygg
Ap, Sp og SV i
Ørland kommune
stiller nå en rekke
krav til Forsvars-
bygg for å sikre en
best mulig løsning
for de støyberørte
innbyggerne.

Ørland: Hele hundre
husstander står i fare for å
måtte flytte på grunn av økt
jagerflystøy rundt Ørland
hovedflystasjon.
– Vi ønsker å legge bestmulig til
rette for at de som ønsker det,
skal kunne fortsette å bo i rød
støysone, sier Ørland-ordfører
Hallgeir Grøntvedt (Sp).
Forsvarsbygg regner med å

måtte tilby innløsning til rundt
hundre hustander i rød støysone
i Ørland kommune. Årsaken er
at Norges nye kampfly F-35
bråker dobbelt så mye som da-
gens F-16. Det vil sannsynligvis
ikke være mulig å støyisolere
hundre hus rundt flybasen ned
til nivået som er angitt i støyfor-
skriften. Dermed må Forsvars-
bygg tilby erstatning til hus-
eierne.Beboerne avgjør imidler-
tid selv om de vil takke ja til er-
statningen.

Livsvarig borett
Adresseavisen kjenner til flere
huseiere i rød støysone som
ønsker å bo videre til tross for
flystøyen. Ørland-politikerne
gjør nå et forsøk på å forbedre
deres situasjon. Forsvarsbygg
har tidligere uttalt til Adresse-
avisen at huseiere som takker
nei til erstatning og som vil bo
videre i støysonen, ikke får dek-
ket støydempende tiltak. Dette
er blant tingene Ørland-ordfø-
rer Grøntvedt nå ønsker å gjøre
noemed.
– For de som ønsker å fort-

sette å bo i støysonen, skal det
støyisoleres så mye som teknisk
mulig. I tillegg mener vi det skal
være mulig å vente til F-35 an-
kommer Ørland før man tar
stilling til omman vil flytte eller
ikke.For eldre personer, sombor
i egen bolig, skal det være mulig
å selge boligen til Forsvarsbygg
umiddelbart og samtidig få livs-
varig borett, sier Sp-politikeren.
Ap,Sp og SVhar nå forfattet et

skriv med ti punkter. Grøntvedt
sier at kommunen allerede har
vært i dialog med Forsvarsbygg
omen del av kravene.
– Hele listen med punkter vil

bli presentert for Forsvarsbygg i
nærmeste fremtid, sier ordføre-
ren.

Vil ha nye støyregler
Også mange gårdsbruk blir
rammet av den fremtidige fly-
støyen. Ørland-politikerne gjør
nå et forsøk på å gjøre deres si-

tuasjon enklere.
– Vi vil ikke ha begrensninger

for ombygging, påbygging eller
gjenoppbygging for boliger eller
stedbunden næring i rød sone.
Dette så fremt det ikkemedfører
utvidelse av antall boenheter. I
tillegg ønsker vi at bebygd areal
som Forsvarsbygg innløser og
sanerer, skal reetableres som
produksjonsarealer for land-
bruk, forklarer Grøntvedt.
Kommunen setter også krav

til fremtidens aktivitet med
F-35. Ingen flyaktivitet etter
klokken 23.00 om kvelden, og
ingen lavtflyging over natur og
friluftsområder er blant kra-
vene. I tileggmenerAp,Sp og SV

at støyforskriften som Forsvars-
bygg bruker for å beregne antall
innløste boliger, ikke er tilpasset
støybildet ved en jagerflybase.

Egne retningslinjer
– Det bør utarbeides egne ret-

ningslinjer for jagerflystøy. Vi
mener det er maksimumsstøyen
som er viktigst å forholde seg til,
og ikke gjennomsnittslig støy i
døgnet,påpekerGrøntvedt.
Forsvarsbygg har også tidlig-

ere påpekt at støybildet rundt en
jagerflybase er noe helt annet
enn ved en sivil flyplass. Ved Ør-
land hovedflystasjon er det van-
ligvis to korte perioder hver dag
med mye støy. Resten av døgnet

er det stille. Ved en sivil flyplass
er det mer kontinuerlig støy
gjennomhele dagen.
Forsvarsbygg skal i dag pre-

sentere sine siste støyberegnin-
ger for Ørland formannskap.
Dette er en del av en strategisk
konsekvensutredning, som skal
politisk behandles i Ørland i lø-
pet av året.
Det har tidligere vært knyttet

stor spenning til om flystripen
på Ørland hovedflystasjon skal
forlenges. Etter det Adresseavi-
sen kjenner til har Forsvarsbygg
bestemt seg for å forlenge fly-
stripenmed 600meter.
ALEXANDER KILLINGBERG 470 70162
alexander.killingberg@adresseavisen.no

I støyen: Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) har blitt kritisert for å være for passiv med å hjelpe
de støyberørte innbyggerne. Nå tar han grep. Foto: DAN ÅGREN

Full øl-
krangel
i fagbe-
vegelsen
Fellesforbundet raser
etter boikott-oppfordring
mot Olavs Pub og Spiseri.

– Det smerter å se at fagfor-
eningskamerater oppfordrer
til boikott. Boikott er et alvor-
lig virkemiddel, som er forbe-
holdt brudd på menneskeret-
tighetene, apartheid og den
slags.
Det sier Børge Ånesen, or-

ganisasjonsmedarbeider for
Fellesforbundet ved avdeling
250 Hotell, restaurant og re-
iseliv. Forbundet har 22 med-
lemmer ved Nova hotell, kurs
og konferanse.
Arbeidsplassen er denne

uken blitt åsted for en kryss-
ild av de sjeldne.

Ønsket boikott
Bakgrunnen er ledelsens be-
slutning om å vrake Ringnes
og Dahls som hovedleveran-
dør av øl og andre drikkeva-
rer, blant annet til Olavs Pub
og Spiseri i FolketsHus.
Nova hotell, kurs og konfe-

ranse eies av Arbeidernes
Økonomiske Fellesorgani-
sasjon (AØF), som består av
fagforeningene i Trondheim.
Fagforeningene har i mange
år stått på barrikadene for
Dahls-ølet og arbeidsplas-
sene ved det hardt pressede
E.C. Dahls-bryggeriet på La-
demoen.
Nyheten om at rørslas eget

skjenkested går over til Han-
sa fra Bergen, har satt sin-
nene i kok. I går gikk hoved-
tillitsvalgt Jan Lillebo ved
bryggeriet ut og oppfordret
til boikott av puben.
Det får Fellesforbundet til å

rase.
– Det er ikke heldig å gå til

motangrep gjennom avisa,
men vi er nødt til det når boi-
kott-begrepet kommer opp.
De ansatte ved Nova hotell,
kurs og konferanse ønsker en
trygg arbeidsplass. Det beste
for dem er at det blir inngått
avtaler somgjør at puben kan
leve videre, sier Børge Åne-
sen.
JONAS SKYBAKMOEN 977 23 052
jonas.skybakmoen@adresseavisen.no

Navarsete for-
blir parlamen-
tarisk leder
frem til april
● Oslo:Senterpartiets stor-
tingsgruppe slutter oppomat
avtroppende partileder Liv
Signe Navarsete fortsetter
som partiets parlamentariske
leder fram til lederskiftet i
april. – Konklusjonen var at
dette ikke var noe tema for
gruppen, sa Navarsete til
NTB da møtet var over ons-
dag ettermiddag. Tirsdag ble
det klart at Senterpartiet skal
velge sin nye partiledelse 7.
april.


