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Kampflybaseutviklingen 

Regulering av ØHF 
Kampflybaseutviklingen 

• ØK har lagt ut 

kommuneplan 
samfunns- og arealdel 

til høring der 35% 
befolkningsvekst ligger 
inne som mål. 

• Stortinget vedtatt 
bygging av første trinn 

: skvadronbygg 

127 første nye ansatte i august 

Ørland er i endring 
 22. jan: FB overleverer forslag til reg. plan ØHF 

 
 FMST sender råd om endret støykrav 
 
 22. mai: Rådmann innstiller på ikke å behandle reg. plan siden 

ingen signal på finansiering av avbøtende tiltak er mottatt. 
Signal var lovet i forkant eller like i etterkant av dette møtet.  
 

 6. juni: Planutvalgs vedtak  
• Statssekretær FD besøker Ørland 6 juni. Ønsker 

forhandling om kjøp av skole. Varsler mulig statlig 
reguleringsplan om vedtak går utover det reguleringen 
regulerer. 

• Planutvalget vedtok rådmannens planforslag med 
justeringer. Rådene om støykrav fra FMST inkluderes. 
Sendes til høring. Vedtaket er ulikt FB forslag på flere 
punkter (bestemmelser). 

Reguleringsplanprosess 

• FB signaliserer at det ikke er 
grunnlag for forhandlinger med 
vedtak av 6. juni. Rådmann har ikke 
forhandlingsrom. Varsel om 
forberedelse av statlig regulering. 
 

• 12. juni: Planutvalget ga rådmann 
mandat til å drøfte hva som skal til 
for å komme til enighet 
 

• 25. juni: Brev fra Statsråd FD til 
statsråd KMD: ber om å forberede 
statlig overtakelse av regulering 
 

• 27. juni: nytt vedtak i Planutvalget i 
tråd med enighet mellom ØK og FB, 
med unntak av støybestemmelser 

Reviderte planbestemmelser 
Planutvalget 26.juni 

• Støykrav og innløsningsgrenser fastholdes fra kommunen – her er 
staten uenig med staten, men har i vedtaks form gjort 
oppmerksom på FB’s støybestemmelser slik at høringen også gir 
innspill til disse!  

• Etter drøftinger med Forsvarsbygg:  

o Krav om G/S veg Uthaug – Hårberg endret til Hårberg-Kottemyra 

o Krav om opprusting turveg Fitjan-Bruholmen utgått 

o Krav om diverse friluftstiltak (Brekstadfjæra og gang-sykkelveier rundt 
Austrått) – utgått 

o Mindre endringer i innholdet i MOP-støy 
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Reviderte planbestemmelser 

• Fortsatt støykart alt. 2 med justert sving rundt Garten  

• Men: mindre justering i støytrasè mot sør (og støykart) 
TILLEGGSUTREDNING 13 (datert 25. juni 14) 

• Alle fly som tar av mot sør tar første sving i 400 fot høyde. 
(før: 75% tar første sving ved 200ft)  

o Konsekvens: mindre forskyvning av rød og gul sone mot 
øst. 13 nye i rød, 6 nye i gul. Færre i maksstøysonene. 

 

 

Flytrasseer og støykart 

PÅ HØRING 

 

Prosess fremover 

• Reviderte planbestemmelser skal kunngjøres 

• Grunneiere i rød sone vil varsles per brev fra ØK 

• Forventer at det ikke blir statlig plan, men dette 
avgjøres av departementet 

 

• HØRINGSFRIST 1. SEPTEMBER 

 

• For spørsmål om reguleringsplan, ta gjerne kontakt 
med kommunen 

• For ønske om støykart/utsnitt eller andre 
dokumenter, ta kontakt  

Støysonekart – Alt. 2.2 


