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Uttalelse til rapport - lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kamp-
fly F-35
Fylkesmannen har mottatt rapport - lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye
kampfly F-35 til uttalelse. I var uttalelse legger vi til grunn Forsvarssjefens inn-
stilling om at kampflybasen bør lokaliseres pa Ørlandet. Dette vil gi store positi-
ve virkninger for regionen. - Fylkesmannens uttalelse tar utgangspunkt i de are-
alutfordringer dette medfører for vår region.

I det oversendte dokumentet er det lagt til grunn at rullebanen på Ørlandet skal
forlenges med 600 meter. Det betyr slik vi forstår det, at en parallellforskyvning
av rullebanen med etablering av ny rullebane i Grandefjæra er forkastet. Dette
er positivt både ut fra jordvernhensyn og miljøhensyn. Det er imidlertid viktig at
det tas overordnete, strategiske grep som minimaliserer negative konsekvenser
for verdiene i området. Dette gjelder direkte og ikke minst de indirekte konse-
kvensene av en slik lokalisering.

Direkte arealutfordringer
Dagens flybase på Ørland er omgitt av dyrka mark av matkornkvalitet som er
viktig for nasjonal matproduksjon. Lokalisering nær Grandefjæra som er et in-
ternasjonalt verneområde med bl.a. vesentlige verdier for fugl, er også en ut-
fordring. - De direkte arealbeslagene gir seg selv med utgangspunkt i dagens
flyplass og forsvarets definerte arealbehov for den nye kampflybasen. Det må
søkes løsninger som minimaliserer forbruket av dyrka mark og legges til rette
for avbøtende tiltak som reduserer negative konsekvenser for både landskap og
naturmangfold.

Indirekte arealbehov
Å finne løsninger på de indirekte arealbehov, blant annet for boliger, vil utfordre
arealressurser og naturverdier. Boligplanlegging i Ørland kommune er allerede
slik sett utfordrende. Derfor ser Fylkesmannen det som nødvendig at det foretas
strategiske grep i oversiktsplanleggingen, og at dette naturlig bør skje gjennom
interkommunal planlegging for en felles arbeids- og bostedsregion.

Støy
I strategisk konsekvensutredning for lokalisering av nye kampfly, datert
04.10.2011 gårdet frem at svært mange boliger på Ørlandet vil få støyverdier
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som overskrider de anbefalte grenseverdiene for støy. Dette innebærer at det vil
være nødvendig med omfattende støytiltak og innløsning av boliger. Fylkesman-
nen forutsetter at det søkes løsninger som minimaliserer støyulempene for både
boliger og andre støysensitive bygninger og at det gjøres tiltak som sikrer at den
berørte bebyggelsen på Ørlandet får tilfredsstillende støyforhold i samsvar med
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging-
en, T-1442:

En utvidelse av virksomheten på skytefeltene på Tarva, Halten og Giskås må
også vurderes med tanke på økte støyulemper og mulige avbøtende tiltak.

Samfunnsikkerhet
En lokalisering av kampflybasen på Ørlandet vil i et samfunnssikkerhetsperspek-
tiv har stor betydning for beredskapen i regionen. En kampflybase vil i det dagli-
ge ha store ressurser tilgjenrlig for regionen ved sivile kriser. Samtidig er det
verd å merke seg at det ogsa vil bety utfordringer for lokalsamfunnet å ha en
slik viktig forsvarsinstallasjon i sitt nabolag i forhold til sikkerhet og trygghet i en
sikkerhetspolitisk krisesituasjon.
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