Ørland kommune

Referat Samråd Forsvarsbygg kampflybasen og Ørland kommune
Tid:
Sted:

28.04.2015 kl. 15.30 – 17:00
Rådhuset Ørland, møterom Borgklinten

Tilstede: Olav Dobloug (FB), Arnt – Ove Okstad (FB), Arnfinn Brasø (ØK), Kari-Anne Rørstad (ØK), Knut Berg
(ØK), Snorre Glørstad (ØK), Thomas Engen (ØK)
Referent: Kari-Anne Rørstad

AGENDA
1. Utvikling kampflybasen
Trafikkplan skal opp i kommunalt TS utvalg 6/5. Fartsreduksjoner, skilting etc. TS utvalget
sender anbefaling til Fylkeskommunen som skal fatte vedtak.
Anleggsstart VA tidlig juli. Dialog med kommunen
Skvadronbygg midt – mai
Kulturminneutgravninger – mai, ca. 20 stk. i arbeid
Rullebaneforlengelse ved årsskiftet. ØK ber om at de nye støyberegningene blir oversendt så
snart som mulig og før forventet vedtak reguleringsplan ØHF. Skal ikke ha vesentlig
betydning for støyutbredelse
ØK skal ha møte med STFK v/Erlend Solem 29/4 på grunn av bekymring over kapasiteten på
ferje og hurtigbåtsambandet. Meget viktig med faktagrunnlag om status. Forsvarsbygg (FB)
bekrefter at presset vil øke og skal skaffe mer detaljert prognose for bruk av sambandene.
Kan bli en del pendlere pga. lokale entreprenører. Meget viktig med regularitet i tilbudet.
Massetransport.3 alternativer er under vurdering
1: Mikkelhaugen, 2: over Uthaug havn via kommunal- og FK vei, 3: fra Bjugn. 4: Dagens
massetak på Ottersbo. Evt. kombinasjon av noen av disse.
Informasjon Hårberg skole: FB skal avholde møte med skolen for å orientere om
anleggsaktiviteten. Leder for oppvekst bør delta på møtet.
Marihøna barnehage: avventer departementets konklusjon mht. skolen. Begge er
«støyfølsom bebyggelse”
Utvidelse Ørland kirkegård: Forsvaret og Forsvarsbygg ønsker ikke å avgi areal. Kommunen
kommer med alternative løsninger. FB skal vurdere deler av Tingvollen. Blir først avklart i
høst. Kommunen jobber nå med en kortsiktig løsning (5-6 år) på egen eiendom.

Ørland kommune

Kommunalt erverv av Forsvarets eiendom 68/114 – regulert atkomst til næringsområde på
Brekstad Vestre: ØK viser til tidligere henvendelser og møter med Skifte eiendom i sakens
anledning. Det haster med grunnavståelsen fordi arbeidene med infrastruktur ønskes igangsatt
så snart som mulig.

2. Status regulering av ØHF
FB har fått signaler om forsinkelser på planvedtak. Ikke sikkert det blir vedtak inne sommeren

3. MOP
ØK ønsker å vite status. FB mener de har kommet langt med denne. Tror ikke det er gjort
vesentlige endringer fra første utkast som ble presentert for kommune og Fylkesmann. Mht.
ytterligere utredninger; eget løp på støy og husdyr når F35 er i drift. Skal også ta ekstra
planteprøver.
ØK påpeker at det ligger krav i reguleringsbestemmelsene om innhold i MOP og krav til
ytterligere utredninger på enkelte tema. FB skal undersøke nærmere. ØK ønsker å få
presentert status og drøfte temaet videre i eget møte.

4. Utbyggingsavtale
ØK reiser spørsmål om det er fornuftig å igangsette forberedende møter selv om
reguleringsplan fortsatt ikke er ferdigbehandlet i departementet. FB positiv til å se på dette.

5. Reguleringsbestemmelsene om krav til innendørs støynivå.
ØK viser til reguleringsbestemmelsene om krav til innendørs støynivå. Uavhengig av endelig
formulering i reguleringsbestemmelsene, er det en mulighet for at det vil bli satt krav om
utforming av kriteriesett for tolkning av «uforholdsmessig kostbart» og «kost/nytte». Må
være noe forberedt når vedtaket kommer. Hvordan håndtere en evt. rolle som
dispensasjonsmyndighet mht. støy.

ØK kommer tilbake på agenda for nye møter innenfor tema som drøftet ovenfor.

