
VIKTIG INFO

• Alle mobiler settes i stille modus eller slås av.

• NRK brennpunkt er tilstede og filmer, de som ikke ønsker å bli filmet 
setter seg helt til høyre i salen. 

• Dette er et offentlig annonsert møte.
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Velkommen til folkemøte
i forbindelse med utbyggingen av 

Ørland Hovedflystasjon
09.12.15

Morten Rosenlund, styreleder Ørland Næringsforum
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STØYGRUPPA  ØRLAND



Kampflybase vedtaket 14.06.2012
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Stor medieoppmerksomhet rundt flystøy

10.12.2015 Ørland Næringsforum 4



10.12.2015 Ørland Næringsforum 5



Rød og gul støysone. 
Status sett fra Ørland kommune.

Innlegg på folkemøte 09.12.2015

Ordfører Tom Myrvold
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• Kommuneplanens arealdel er 
vedtatt 

• Reguleringsplanen for 
kampflybasen er vedtatt

• Vi har fått et løfte fra 
forsvarsministeren

• Vi har fått brev fra kommunal- og 
moderniseringsministeren

• Vi har fått brev fra fylkesmannen
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Viktige milepæler



Premiss:

1. Uheldig å rive en rekke 
gårdstun

2. Dramatisk for den enkelte

3. Negative landskapsmessige
konsekvenser

4. Bebyggelse bør bli stående 
selv om den ikke kan 
beboes permanent
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Hva sier kommuneplanens arealdel?



1. Ikke tillate ny 
støyømfintdlig bebyggelse

2. Men tillate bruksendring 
fra bolig til fritidsbolig

3. Tillate gjenoppbygging 
etter brann og skade.
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For å ivareta dette etableres hensynssoner i 
rød sone med følgende bestemmelser:



Punkter hvor vi fikk medhold: 

• Støygrense innendørs:    30 dB

• Støygrenser utendørs:   Max 100 dB, snitt  62 dB

• Flytting av Hårberg skole før flyene kommer

Konsekvens:

Flere enn det Forsvarsbygg la opp til er berettiget til 
støytiltak og flere må tilbys innløsning. 
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Så er reguleringsplanen for kampflybasen 
vedtatt av Jan Tore Sanner



• Ingen rekkefølgebestemmelse for gang og sykkel veg 
Uthaug - Hårberg

• Ingen rekkefølgebestemmelse for våtmarksområder

• Reduserte bestemmelser om miljøoppfølgingsplan

• Støygrense for de som takker nei til innløsning:  42 dB

Konsekvens:

Mindre støytiltak i rød sone, ingen gang og sykkelvei, 
mindre forpliktelser i miljøoppfølgingsplanen. 
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Men vi fikk ikke medhold på alt:



• Staten vil betale for 
bygging av ny 
barneskole

Konsekvens:

Det blir ny barneskole.
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Så fikk vi et løfte fra forsvarsministeren:



• Strenge støykrav betyr at vi bør 
unngå bebyggelse i rød sone

• Bruksendring og gjenoppbygging ikke 
i tråd med bestemmelsene i 
reguleringsplanen

Konsekvens:

Det kan gjøre det vanskeligere for oss å 
følge opp vedtakene i kommuneplanen.
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Men vi fikk også brev fra Sanner
10 august 2015.



• Fortsette å jobbe for bevaring av 
hus

• Bestemmelser om rivning av hus

• Landbruk i rød sone

• Støytiltak i gul sone

• Spesielle utfordringer som 
barnehage, beliggenhet av gård, 
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Hva gjør vi framover ?



• Brev fra fylkesmannen mener at kommuneplanens 
bestemmelser ikke må endres selv om statsråden 
uttrykker en intensjon om lite bebyggelse i rød sone.

• Vil henstille til Forsvarsbygg om at de hensyntar
kommuneplanens bestemmelser

• Ansatt kulturminneforvalter fram til sommeren 2017. Vil 
registrere verneverdige hus og senere utarbeide plan for 
mest mulig bevaring evt. flytting av hus
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Bevaring av hus



• Forsvarsbygg sitter i førersetet

• Jobbe sammen med Forsvarsbygg 
for å avklare hva anerkjente 
metoder skal bety.

• Jobber med å avklare juridisk 
hvilken rolle ØK kan ha. 

• Kan vi ta en myndighetsrolle, eller 
råd og veiledning?

• Vil sette av ressurser til dette 
neste år.
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Støytiltak i gul sone



Utarbeide retningslinjer for:

• Krav til dokumentasjon

• Handlingsrom for godkjenning 
eller avslag på rivingsøknad

• Betingelser ved godkjenning 
av rivingsøknad

• Framdriftsplan må på plass
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Riving av hus



• Følge opp rapporten 
Revitalisere støyutsatt 
jordbruk -Jordbruket på 
Ørland i lys av 
etableringen av 
kampflybasen

• Skifte fokus til konkrete 
løsninger og framdrift

• Innta en mer aktiv rolle
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Landbruk i rød sone



• Koordineringsutvalget

• Består av tre politikere, to 
fra rådmannen og to fra 
støygruppa
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Så har vi fått på plass et  utvalg som skal 
koordinere innsatsen





Ørland hovedflystasjon – Innsats gjennom 

samarbeid
2015.12.10

Folkemøte 

Ørland kultursenter

9. desember 2015

Oberstløytnant Olav Ramberg

NK/Stabssjef

138 luftving

Ørland hovedflystasjon
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2015.12.10 Ørland hovedflystasjon – Innsats gjennom samarbeid

Roll Out «AM-1» @ 22. september 2015 

AM-1 take off @ 6. oktober 2015

To norske F-35 til Luke AFB @ 10. november 2015

Første norske flyger @ 10. november 2015



Utflygingsprofiler F-35



Unntak

• Innflyging ved landing:
• «straight in»

• «landingsrunde»

• Teknisk eller operativt 
behov

• Større/tyngre fly



Takk for oppmerksomheten!



Ørland
Støykart
- «vurdert» av SGØ                            
- OK frem til 9/12-15 ?

- Rød sone
(= vedtatt Innløsingssone)

- Blå FB sitt forslag

- Gul sone 

= Tiltakssone (?)

Folkemøte i Ørland kommune 
9. des 2015

v/ leder Støygruppa Ørland 

Hans Kristian Norset



Tema i dag:

• Støygruppa Ørland ( SGØ )

• Max- støy

• Rød sone ca 180 boliger (inkl landbruk)

• Landbruk, - 34 bruk med 52 boliger (?)

• Gul sone ca 1500 boliger (> 400 (?) får tiltak )

• Plattformer /Retningslinjer/Økonomi

• Kommunen og støyberørte

• Riving av hus og ødelagt kulturlandskap

• Avbøtende tiltak

• Avslutning

• Informasjonsbehov



Støygruppa Ørland  (SGØ)

• Fakta, 8 styremedl, 23 tillitsvalgte +++

• Arb for innbyggerne sammen med ØK

• Pos til F35 –programmet 

• SGØ er løsningsorientert

• Politikerkontakt, Bondelag, m.fl.

• Mediefokus 

• ØHF, ØK, og oss alle  –> godt omdømme !! 



Kl.12
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1509
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18
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dag
natt

Max- støy F-35 jfr brev 11/12-14 fra FB til F-dep. s 8+9 
( FB beskriver at max-støy foregår i to korte perioder,  en før – og en etter lunsj, og lite kveld.
Normalt ingen flyging på natt eller i helger og ferier, derfor: ingen grunn til å rive hus !  )

.



Rød støysone:

• Start: okt 2013

• Frivillig salg av ca 700 da dyrka jord 

• 34 hus solgt pd (alle ikke flyttet enda)

• Betalt advokathjelp til huseier og SGØ

• Folk og omgivelser preges

• Opplever ulik behandling / urettferdighet

• En del «gladmeldinger» også 

• Vanskelig å finne bolig (FB: «balanse i markedet»??)



Landbruk (rød sone)

• 34-gruppa – ser etter muligheter/løsninger

• Fly-t-t-sonen 2025

• 4 grupper: Status quo, Flexi, Exit, Flytte tun

• Fått midler til ekstern hjelp

• Må ha raskere fremdrift sammen med FB

• Les NILF-rapport om forutsigbarhet

• Landbruk er i en særstilling da det er næring

• Dyrehold er ekstra krevende å «fjernstyre»

• Gårdsbruk uten våningshus i bygda vår



Gul sone

• Informasjonsbehov - positivt tiltak

• SGØ og kommunen enig om tiltaksområdet

• Infrastruktur = kommune og stat

• Hus = SGØ’s «ansvar» å bidra til løsninger

• Etterspurt hjelp fra FB og ØK (ØK= pos)

• 30 – 35 – 42 dB ulike tiltaksnivå 

• FB vil bestemme selv mtp 30/35 dB

• Klageadgang



Plattformer

• Usikkerhet til forutsigbarhet

• NILF-rapporten sier det samme

• Rød sone prøvde og delvis lyktes, men…

• Landbruk prøver, og FB bekrefter, men…

• Gul sone – FB sier nei, men SGØ og ØK vil..



Ørland kommune

• Fra «fraværende» til inkluderende, - nå bra !

• Koordineringsutvalget er et godt tiltak

• Ros til Rådmann med stab, nå også politikerne

• FB bestemme innenfor gjerdet, - ØK utenfor gjerdet

• Samarbeide om boligutbygging (ØK – FB – SGØ )



Riving og rydding

• Vi ønsker ingen rasering av bygda vår

• Forsvarsbygg ønsker inntil 200 hus revet

• Noen våningshus til lagerbygg

• Endringsvillig, men på våre og ØK’s vilkår

• FB startet med oppkjøp av hus uten tomt !

• Kulturlandskapet Uthaug – Grande – Flatnes

• ØK har gode forslag til rivingsvilkår, men…



Avbøtende tiltak

• Vi ber ikke om penger, men løsninger

• Skal holdes skadesløs lovte FB

• Ønsker kun å få igjen det vi mister 

• Våre løsninger gir staten lavere kostnader



Avslutning

• Bygda vår, rydd opp etter tiltakene….

• Løsninger, sekundærbolig + fraskrive oss krav 

• Omdømme og samarbeid

• 30 års levetid på flyene

• Politikerhjelp til å få forutsigbarhet

• Asymetrisk styrkeforhold må utjevnes

• Vinn - vinn



Informasjonsbehov !

Viktig med info !

Søk også selv.

Ofte mye nyttig å finne.

SGØ ønsker felles beh. så flere møter ønskes!

Takk for meg !



Spørsmål 1. 

Innsendt av Støygruppen Ørland

Vi ønsker en gjennomgang i folkemøtet av omfang på støyisolering som er 
planlagt.

• Hva vil dette innebære for den enkelte?

• Hva er omfanget og hvor mange vil få støyisolering?

• Hvordan kommer en frem til omfanget av tiltaket?

• Hvordan kan den enkelte beboer finne ut av hva de har krav på?

• Hvilke klage/ankemuligheter har en på støytiltak dersom en mener å føle seg urettferdig 
behandlet? 
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Spørsmål 2.

Vil det bli foretatt noen støyberegninger og konsekvensutredning for 
aktiviteten som blir på bakken ved hangaranlegget for de nærmeste 
naboene?
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Spørsmål 3.

Spørsmål til Forsvarsbygg og Ørland hovedflystassjon

Beboere og virksomheter langs Flatnesveien var i tidlig fase i samtale med 
Olaf Dobloug om innflygingsrutiner ……

• Medfører det riktighet?

Ved gjentatte spørsmål til ØHF de siste syv måneder…..
• Hvordan blir pilotene informert og brifet for at slike hendelser ikke 

skal skje? 
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Spørsmål 4.

Kommunen har foreslått rekkefølgebestemmelser til hvordan rivningen av 
bygninger skal gjøres, det med tanke på at boligtomter  skal bli dyrkbar jord og ikke 
at boligtomter skal kunne bli til en spøkelsesby der gjenstående garasjer og uthus 
kan forfalle og som på sikt kan utgjøre en fare for omgivelsene. 

• Støygruppa ønsker en redegjørelse på hvorvidt FB har godtatt 
disse kravene og hva de legger i begrepet «miljømessig forsvarlig 
rivning av hus» som de har brukt i både i konsekvensutredningen 
og anbudskonkurransen? 
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Spørsmål 5.

NILF-rapporten “revitalisere støyutsatt landbruk i Ørland”…..

• Vil denne rapporten bli tatt til etterretning og kan vi nå la denne 
danne grunnlaget for det arbeidet som står foran oss?

Landbruksdirektør i Sør Trøndelag svarte JA, tidligere ordfører Ørland svarte Ja, 
mens Forsvarsbygg kun ville betrakte rapporten som et innspill. 

• Hvorfor ønsker Forsvarsbygg å degradere betydningen av denne 
rapporten, som både kommunen og Fylkesmannen legger stor 
vekt på?
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Spørsmål 6. 

Forsvarsbygg har invitert støyberørt Landbruk v/ deres advokat til et samarbeid for 
å utforme en felles plattform hvor spillereglene for kommende forhandlinger 
beskrives? 

De støyberørte og deres advokat har levert sine innspill:

• Hvordan er fremdriften i arbeidet? 

• Eventuelt hva er det i notatet fra de støyberørte sin advokat 
som Forsvarsbygg ikke kan akseptere?
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Spørsmål 7.

• Spørsmål til Ørland Kommune/ Forsvarsbygg
• Riksantikvaren har avslått ilandføring av masse over eiendommen Skaret. Han 

henviser til bruk av kaianleggene på Uthaug og Brekstad. Det er blitt merkbar 
økning i tungtransport på strekningen fra Uthaug til Hårberg, spesielt i 
perioder det kjøres masse fra djupvannskaia. 
• I hvor stor grad vil Uthaug bli brukt som ilandføringssted?

• Hvilke trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført?

• Hva gjøres av kommunen for å gjennomføre vedtatte reguleringsplan for gang og 
sykkelvei Uthaug – Hårberg?
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Spørsmål 8.

• Ansatte i Marihøna musikk- og frilufts barnehage vet at Helse- og 
omsorgsdepartementet har skrevet at barnehagen ikke vil være godkjent etter 
Lov om miljøretta helsevern når de nye flyene ankommer. ……

• Hva vil Forsvarsbygg gjøre i denne saken, og når får vi en avklaring slik 
at vi ansatte vet om vi har jobb etter 2017?
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Åpner for spørsmål fra salen.
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Kort sluttappell 

Forsvarsbygg Olaf Dobloug

Støygruppa Hans Kristian Norset

NK/ Stabssjef 138lv Oblt Olav Ramberg

Ordfører Ørland Tom Myrvold

NB! Etter møtet blir det gitt anledning for en til en samtaler i blackbox

Intervju med media avtales direkte. 
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