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Høring - Rapport - Haavind - Strategisk konsekvensutredning
Forsvarsbygg har fra Olje- og energidepartementet mottatt til høring utredningen ”Havvind –
Strategisk konsekvensutredning”, utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Forsvarsbygg uttaler seg med oppdrag i å ivareta forsvarssektorens arealbruksinteresser.
Utredningen beskriver konsekvensene for Forsvarets interesser, herunder arealkonfliktene mellom
områdene Gimsøy nord og Utsira nord, som helt eller delvis overlapper med Forsvarets skytefelt.
Beskrivelsene er i tråd med de innspill Forsvarsbygg har gitt underveis i utredningsproseessen og
Forsvarsbygg har ingen ytterligere merknader til innholdet i utredningen.
Forsvarsbygg registrerer også at NVE prioriterer åpning av områdene Sørlige Nordjø I og II, Utsira
nord, Frøyagrunnene og Sandskallen – Sørøya nord. Utredningsområdet Utsira nord overlapper som nevnt
delvis med Luftforsvarets skytefelt END 235 Utsira.
Luftforsvarets skytefelt END 235 Utsira er et luft-til-luft skytefelt, der kampfly primært kan skyte
med kanoner og missiler mot luftmål. Skytefeltets størrelse og form er definert ved muligheten for å
manøvrere luftmål over et tilstrekkelig stort område og behovet for et sikkerhetsområde for nedslag
av flyammunisjon og eventuelle rester fra luftmål.
Det vil være mulig å løse arealkonflikten ved at tilsvarende skytefeltkapasitet utvikles i et annet
område langs kysten, enten ved å opprette et nytt felt eller utvide et eksisterende skytefelt.
Forsvarsbygg presiserer dog at skytefelt END 235 Utsira ikke kan nedlegges før et nytt skytefelt til
erstatning for dette er blitt etablert.
Haakon W. Øberg
Forsvarsbygg eiendom
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