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Fylkesutvalget 2019-2023 har behandlet saken i møte 21.12.2021 sak 284/21 
 
Fylkesutvalget 2019-2023 sitt vedtak  

1. Trøndelag fylkeskommune anerkjenner Forsvaret sitt behov for revisjon av skyte- 
og øvingsfelt i sjø. Vi ser det også som positivt at Forsvarsdepartementet legger 
opp til at flere felt i områdene i Frohavet avvikles. 
 

2. Trøndelag fylkeskommune savner en grundigere vurdering av lovanvendelsen og 
forholdet mellom sikkerhetsloven og plan- og bygningsloven (PBL). Vi er kritiske 
til at Forsvarsdepartementet vil frata kommunene handlingsrom innenfor de 
områdene de har arealmyndighet. Det er bekymringsfullt at dette skal skje uten 
at etablerte prosesser for samordning og avveiing av interesser blir fulgt.  
 

3. Trøndelag fylkeskommune mener at det er en mangelfull beskrivelse og vurdering 
av konsekvenser for annen aktivitet i områdene og mulighet for sameksistens og 
avbøtende tiltak. Det må som et minimum forutsettes konsekvensanalyser for 
hele området som tilsvarer kravene som legges til grunn i PBL.   
 

4. På bakgrunn av dette mener Trøndelag fylkeskommune at det er behov for å 
gjennomføre en mer omfattende utredning og prosess før det tas en beslutning i 
saken om å fastsette ny struktur for skyte- og øvingsfelt for Forsvaret.  

 
 
Behandling/forslag 
Hallgeir Opdal (R ) Alternativ til pkt. 1 og 4: Trøndelag fylkeskommune ønsker ikke nye 
skytefelt utenfor vår kyst. Skytefeltene vil være til hinder for annen bruk av områdene og 
sprengningene vil skade det marine livet. Skytefeltene vil heller ikke medvirke til 
avspenning. Vi ser det som positivt at flere av skytefeltene i Frohavet er planlagt 
avviklet. 
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Votering 
Fylkesdirektørens innstilling punkt 
1 og 4vs Opdals forslag 

Fylkesdirektørens innstilling vedtatt 
med 14 (A, Sp, KrF, H, FrP og V ) 
mot  1 stemme (R ) 

Fylkesrådmannens innstilling 2 og 
3 

Enstemmig vedtatt 

 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
 

1. Trøndelag fylkeskommune anerkjenner Forsvaret sitt behov for revisjon av skyte- 
og øvingsfelt i sjø. Vi ser det også som positivt at Forsvarsdepartementet legger 
opp til at flere felt i områdene i Frohavet avvikles. 
 

2. Trøndelag fylkeskommune savner en grundigere vurdering av lovanvendelsen og 
forholdet mellom sikkerhetsloven og plan- og bygningsloven (PBL). Vi er kritiske 
til at Forsvarsdepartementet vil frata kommunene handlingsrom innenfor de 
områdene de har arealmyndighet. Det er bekymringsfullt at dette skal skje uten 
at etablerte prosesser for samordning og avveiing av interesser blir fulgt.  
 

3. Trøndelag fylkeskommune mener at det er en mangelfull beskrivelse og vurdering 
av konsekvenser for annen aktivitet i områdene og mulighet for sameksistens og 
avbøtende tiltak. Det må som et minimum forutsettes konsekvensanalyser for 
hele området som tilsvarer kravene som legges til grunn i PBL.   
 

4. På bakgrunn av dette mener Trøndelag fylkeskommune at det er behov for å 
gjennomføre en mer omfattende utredning og prosess før det tas en beslutning i 
saken om å fastsette ny struktur for skyte- og øvingsfelt for Forsvaret.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 


