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Innledning fra Støygruppa Ørland til kveldens møte ang søksmål iht «Naboloven §2»
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Støygruppa Ørland sin rolle: 

• Informere innbyggere
– Men info gis hovedsakelig fra advokatene
– Arr møter

• Kontakt med advokater og rådgivere
– Støygruppa er samtalepartner i møter 
– Støymålinger med egen støymåler

• Kontakt med Ørland Kommune 
– Har søkt økonomisk støtte til utredningsarbeid
– Har medlemmer i Koordineringsutvalget

• Kontakt med Forsvarsbygg, departement og evt politikere
– Får tilgang til Forsvarsbygg sine tall fra støymålinger, beregnet støytall, snitt-, max-, samt NA-TA 
– Mange gode møter med Forsvarsbygg

• MEN: Støygrupa vil ikke gi råd om den enkelte bør delta i dette søksmålet
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Erstatning i 3 nivå for boliger ved Kampflybasen
Siden Støygruppas begynnelse i 2012 har det vært enighet med Forsvarsbygg om å forhandle om                    
naboforholdet til Kampflybasen i 3 nivå her nedenfor:
Vi har nådd frem med 19,5 av 21 viktige krav og noen eksempler på dette er: 

• 1) Innløsning av boliger (rød sone)
– Forsvarsbygg foreslo å tilby 70 boliger innløsning, men måtte gi tilbud til 176 boligeiere

– Forsvarsbygg ga uforsvarlig lave pris-tilbud i 2013, men måtte betale mer riktige priser etterhvert

– Forsvarsbygg ønsket ikke å utbetale næringsulempe til gårdsbruk, men måtte til slutt betale dette

• 2) Støyisolering (halve gul sone)
– Forsvarsbygg foreslo å støy-isolere kun 100 boliger, men måtte støy-isolere over 800 boliger

– Forsvarsbygg ønsket ikke å støy-isolere fritidsboliger, men måtte støy-isolere alle i støysonen

– Så: Forsvarsbygg begynte å invitere Støygruppa til jevnlige møter for å løse ulike støy-isoleringsfeil

• 3) Naboloven (gjenværende i rød, + fleste i gul sone ?)
– «Nivå 3» er en helt vanlig rettighet regulert i norsk lov

– Nivå 3) er ulik nivå1) og 2) da boligeier her kan risikere en kostnad, men som også kan bli tilbakebetalt

– Naboloven bidrar til at huseier får kompensert for boligens verdiforringelse

Da Støygruppa med våre advokater har nådd frem tidligere, hvorfor ikke en gang til ?
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Number Above-Time Above above
= Antall bevegelser og beregnet tid/bevegelse for 2010 ift 2025
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Godkjent i reguleringsplan
antall flybevegelser pr år:

4730 take off norske F35
400 take off utland  F35

1000 andre fly
6000 ca sum ant. take-off/år  
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Til slutt:

• Støygruppa gir ikke råd om man skal delta i søksmålet.
• Men siden 2012 har vi nådd 19,5 av våre 21 viktige krav mot staten og Forsvarsbygg.

• Dette er ingen omkamp for hverken innløsning, eller støyisolering.
• Det er heller ingen protest mot Kampflybasen som vi har ønsket hit.

• Men det er en helt naturlig prosess som er helt vanlig i slike situasjoner der naboeiendommer har fått et 
verditap, også for de som har fått støyisolering.

• Staten og Forsvaret har selv valgt den beste tomta i Norge, og det koster selvsagt litt.
• Støygruppa håper fortsatt på en dialog med staten der man kunne unngått søksmål.
• Og vinner vi frem, så vil man trolig få en erstatning og advokatutleggene tilbakebetalt.

• Dette vil da våre advokater Arild Paulsen og Svein Aalling orientere om i kveld.

Takk for meg !  

Hans Kristian Norset
Leder Støygruppa Ørland


