
Møteprotokoll

Utvalg: Koordineringsutvalg utvikling støysonene
Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus
Dato: 14.04.2016
Tid: 13:00 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn Funksjon Representerer
Finn Olav Odde Leder OK-SP
Thomas Engen Medlem OK-PBO
Hans Kristian Norset Medlem GRUNNEIERE
Karl Erik Sørensen Medlem GRUNNEIERE

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn Funksjon Representerer
Knut Morten Ring MEDL OK-AP
Therese Eidsaune MEDL OK-H
Daniel Johansen MEDL KSE

Varamedlemmer som møtte:
Navn Møtte for Representerer
Gunnhild Tettli Knut Morten Ring OK-AP
Silje Taftø Petersen Daniel Johansen KSE
Marit Sletten Therese Eidsaune OK-H

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Britt Brevik Politisk sekretær

Merknader:
Innkalling godkjent. 
Merknad innkalling: Knut Ring ønsker ikke å ha disse møtene på torsdager. Vurderes før 
neste innkalling.

Saksliste godkjent.
Merknad: Punkt 10 endres til punkt nr. 1, samt tomt Solveig Brekstad – ekstra 

orienteringssak



Saksnr Innhold Lukket

Orienteringer
o FB har bedt om å få treffe KOU for å gi en presentasjon om sitt arbeid 

v/representanter fra Forsvarsbygg
o Bygge og anleggsprosjekter

oAllerede igangsatte prosjekter
oYtterligere oppstart 2016

o Støysonekartet
oMaksstøynivåene – mest støyutsatte områder
oStøysonene – rød og gul sone

o KS2 – ekstern kvalitetssikring
oUtgifter innløsning og støytiltak – økt
oAnbud for pilotprosjekt støytiltak
oOpprettholde fremdriften - departementet godkjenne delprosjekter

o Grunnerverv
oTilbud om erstatningsjord til alle
o Jordskiftesaker gjennomført
oOppnådd enighet med alle 15 grunneiere

o Innløsning
oReguleringsbestemmelsene beskriver tilbud/krav
o39 boliger innløst pr i dag
oAlle kan vente med innløsning til flyene kommer
o Innløsningsbeløp iht gjenerverv av bofunksjon
oGårdsbruk med videre drift – ikke tilbud om innløsning av 

driftsbygning
oBofunksjonen som Forsvarsbygg skal innløse – kun den
oRekkefølge – de med høyest støynivå først

o Avhendig
oFølger kommunens verneplan
oVerning – tvil om verning – ikke verning
oSanering og opprydding iht teknisk forskrift
oSalg iht avhendingsinstruks

o Støytiltak
oBefaringer v/Multiconsult gjennomføres
o800 – 1000 boliger vil bli befart for mulige tiltak
oStøytiltak utredes inkludert
oNaborapporter utarbeides
oAvtaler inngås med boligeier som får tiltak
oByggeprosess støytiltak – planlagt start ila 2016
o Lette tiltak som ventiler og vindu
oTunge tiltak – takkonstruksjoner
oTiltak er normalt ikke søknadspliktig – men det er de tunge tiltak
oFremdriften tilpasses ferdigstilling ila 2019

o Miljøoppfølgingsplan/MOP
oOppfølging landbruk og dyrehelse, fugleliv vernede områder
oSamarbeid med mattilsyn og landbruksmyndighet
oProsjektperiode fra 2016 og fram til flere fly er på plass

o Anleggsplan
oTrafikkprognoser utarbeidet



oTiltak følges opp
oRett myndighet følger opp egne ansvarsområder

Kommunens oppfølging av fylkeskommunale veger på Ørland og sikkerhet iht anleggstrafikk 
– administrasjonen redegjør på neste møte i utvalget

o Ref pkt 6: Referat fra møtene 9. mars og 24. februar - investeringer
Prosjektperiode 2016 til 2022 Baseline undersøkelse
Konklusjon Mattilsynet

o Konklusjon og videre arbeid referert
o Svar fra Mattilsynet referert v/utvalgsleder
o Svaret fra mattilsynet legges ved protokollen ved utsendelse til medlemmene
o Baseline undersøkelsen: Koordineringsutvalget henstiller om at faglagene i 

landbruket må involveres i arbeidet og at kommunens representant i disse 
møtene rapporterer til KOU

o Invitere kommunens representant til en orientering i neste utvalgsmøte
o Støysoner – kart med 975 – grensa v/Thomas Engen

o Status referert
o Støytallene, - har kommunen fått disse, - og hva med formelle purringer v/Thomas 

Engen
o Utsettes til støytallene er på plass
o Gul maksstøy
o Snittmåling innendørs støymåling
o Forsvarsbygg sette dato for når støytall, gul maksstøy og når snittmåling inne 

er klart – være avklart til neste møte i Koordineringsutvalget
o Gårdsråd – bruk av midler skal være fast sak på dagsorden v/Hans Kristian Norset

o Muntlige avtaler inngått
o Informasjon på hvert møte fremover
o MOP - er nå vedtatt i KST, hvordan og hvilke punkt ønsker administrasjon å 

følge ekstra opp?
oSaken tas opp på nytt i neste utvalgsmøte

o Har administrasjon kontakte FB om å avvente salg av tomter 
o Saken tas opp i neste utvalgsmøte

o Marihøna og Steinerbarnehagen status?
o Utsettes til neste møte

o Solveig Brekstad-saken
o Referert ved Thomas Engen

o Sak til kommunestyret:
1. Koordineringsutvalget ser med bekymring på utsiktene for å 

opprettholde kulturlandskapet og landbrukets verdiskapning i 
den røde støysonen.

2. Rød støysone bør fortsatt være i en tilstand hvor landbrukets 
verdiskapning og kulturlandskap videreføres på en god måte i 
et langsiktig perspektiv.
Menneskelig tilstedeværelse er en forutsetning for dette, og 
kommunen bør ha en målsetting om at minst ¼ av boligene i rød 
sone fortsatt kan benyttes til boformål
Ved aktiv utvelgelse fra SEFRAK og andre verneverdige -
registrerte hus (bygd før år 1900) sammen med våningshus på 
gårdsbruk oppnås dette målet.



3. Koordineringsutvalget ber derfor kommunestyret vurdere denne 
saken slik at rød støysone ikke får total avfolking med de 
konsekvenser det medfører.

4. Koordinerings ber også kommunestyre legge en plan for 
målsettinger ifm støyutfordringer i gul sone

5. Dette arbeidet må også ses i sammenheng med pågående 
arbeid i flytteprosjektet

Drøftinger
 Støyisoleringsprosjektet (Thomas)
 Kommunestyrevedtak angående rød støysone (Daniel) 
 Administrasjonen skal komme med nytt forslag til rivningsregler v/Thomas Engen

o Status pr i dag
o Kommuneplan og støysone – kommuneplan må revideres
o Kjøre rask prosess for kun deler av plana 
o Formell prosess må igangsettes – settes på sakskartet til politisk behandling i 

PDL


