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Løpende rådgivning og forberedende arbeider

Utredning

Stortingsvedtak

Eiendomsforhold

Prosjektering
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Bygging

F-35 EvenesF-35 Ørland
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e

USA NORGE



Foreløpig økonomisk ramme Ørland og Evenes

Investeringsbehov på Ørland ca 9,5 mrd kroner

Investeringsbehov på Evenes ca 4 mrd kroner

+ Innredningsprosjekter



Vedtatt reg.plan

Ørland 

hovedflystasjon



Konsekvensutredning – utredningstemaer Ørland

 Landbruk

 Støy

 Anleggsfasen

 Lokale/regionale konsekvenser 

av tiltaket 

 Grunn- og vannforurensning

 Kulturminner/kulturmiljø

 Landskap

 Nærmiljø og friluftsliv

 Transport

 Befolkningens helse

 Energibruk og energiløsninger

 Naturmiljø

 Risiko- og sårbarhetsanalyse



Støysonekart 

Antall støyfølsomme

bygg

Strategisk KU (SKU) Dagens situasjon med 

F-16

Fremtidig situasjon

med F-35

Gul sone 703 1050 1530

Rød sone 163 110 176



Tidslinje pr desember 2016

2016 2018 2020 2021 2023 2024























Samarbeid med Avinor

 Helt fra vedtaket i 2012; tidligere kontakt med sentral ledelse v/ dir. 

Margrethe Snekkerbakken og lokal ledelse flere ganger

 Restart 13. desember 2016 med ledelse og ansvarlige fagområder med 

hovedvekt på:

 Gjensidig informasjon

 Drøfte og fastsette videre opplegg

 Enighet om:

 Meget krevende fremdrift – men det skal vi klare

 Avinor ba spesielt om fokus på:

- arealbruk/fotavtrykk/nærhet

- avising/forurensing

- støy



EVENES 

FLYSTASJON

Planstrategier



Gjeldende kommuneplan

• Evenes kommune:
• Ingen nye føringer for 

arealbruk på Evenes 

lufthavn/flystasjon

• Forsvarets arealer er vist som 

annet byggeområde.  

• Ingen pågående revisjon 

• Skånland kommune 
• Igangsatte rullering av 

kommuneplanens arealdel i 

2015, men planforslag 

fremlegges for høring 

mai/juni 2017



Gjeldende 

reguleringsplan

 Vedtatt av Evenes kommune mai 1992

 Trafikkområder (blå, sivil lufthavn) angitt 
med byggehøyde 10 m

 Spesialområder (rosa, militær flystasjon); 
byggehøyder ikke angitt, men skal 
fastsettes av bygningsrådet og begrenses 
av restriksjonsplanen for lufthavnen. 
Byggegrenser angitt mot offentlig veg, 
ellers ikke. Utnyttingsgrad ikke påført 
planen.

 Ingen spesielle bestemmelser gitt for 
verneområder (grønne)



Pågående planarbeid

 Statlig reguleringsplan for E10

Gjelder E10 gjennom 7 kommuner. 

Berører dagens atkomstløsning til Evenes 

lufthavn/flystasjon

Atkomstløsningen er tatt ut av planforslaget 

etter påtrykk fra Forsvarsbygg, AVINOR og 

Evenes kommune

 Områdeplan for atkomstsonen

Avinor har utsatt eget arbeid med 

områdeplan for ny atkomstsone for Evenes 

Lufthavn. 

Evenes kommune varslet igangsetting 

våren 2015, men trakk planforslaget vår 

2016. 

Områdeplanen berører atkomsten til 

Evenes flystasjon



Naturvern- og Ramsar
SKU: Nautåa og Kjerkvannet naturreservater på hver 
siden av banen. Del av nylig (tidlig 2000-tall?) vedtatt 
RAMSAR-områder. 

Alle naturtypelokalitetene er klassifisert som A (de 
fleste) og B-områder. 
Konsekvenser - ..Da naturverdiene ligger så tett på hver side, er det 
imidlertid sannsynlig at disse vil berøres ved en utbygging av basen 
med tilhørende infrastruktur. Inngrep eller annen fysisk påvirkning i dette 
større verdisatte myrsystemet, vil kunne redusere naturtypenes 
utstrekning og buffersonen mot verneområdet og evt påvirke vannene 
med mindre forebyggende tiltak vektlegges i utbyggingsfasen. 
Områdene er generelt sårbare for fysiske inngrep som nedbygging og 
drenering, forurensning og forstyrrelse. 

Selve vernet etter naturvernloven  er iflg
Naturdatabase fra 1997

Sitat fra Naturdatabasen:
Formålet med fredningen er å bevare et rikt våtmarksområde med 
naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å bevare 
områdets betydning som hekke- og trekkområde for våtmarksfugl, samt 
det rike og spesielle plantelivet. Reservatet utgjør en viktig del av et 
større våtmarkssystem av internasjonal betydning, særlig av hensyn til 
områdets ornitologiske, botaniske og limnologiske funksjoner. Området 
er derfor også vernet gjennom den internasjonale 
våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen).



Kulturminner

Fra SKU:
Det er i og rundt flyplassområdet et stort potensial 

for funn fra Steinalder spesielt knyttet til innsjøer 

og gamle strandlinjer, i tillegg til samiske 

kulturminner knyttet til markesamisk reindrift. 

For Evenes-alternativet omfatter begrepet 

automatisk fredet også samiske kulturminner som 

er eldre enn 100 år. Områdene rundt flyplassen 

på Evenes har et stort innslag av samisk 

bosetning, men det foreligger ikke en endelig 

stadfesting av hvilke bygninger som er omfattet 

av fredning. 

Den blå linjen i kartet representerer 

gammel strandlinje. 



Reindrift

Fra SKU:
Støy og andre forstyrrende effekter: Da det i dag 

ikke er regulær kampflyaktivitet ved Evenes 

lufthavn, vil etablering av en kampflybase ved 

dette lokaliseringsalternativet medføre en endring 

av støysituasjonen og forstyrrende effekter i 

området. Betydningen av støy fra kampfly alene 

er vanskelig å vurdere. Dette skyldes at mulige 

effekter er et resultat av samvirke mellom flere 

faktorer. 

…………

Dersom Evenes blir benyttet som kampflybase vil 

vi anbefale at det gjennomføres mer detaljerte 

vurderinger for å få en bredere utredning om 

konsekvenser for reindrifta. 

Oppsummeringen av konsekvenser i SKU: 

Vårbeite-1 områder mest sårbare, overflyging må 

unngås i april/mai. Kampflystøy har en viss 

kortvarig forstyrrende effekter på tamrein, men 

ikke langvarige stress- eller fluktresponser. 



PROBLEMSTILLINGER

 Generelt kriterium for KU –
omfang over 15000 m2 
nybygg

 Lokale /regionale virkninger 
vesentlig for kommune/fylke

 Lokale krav til støytiltak

 Godkjenning av militær 
flyvirksomhet utløser 
utredningsbehov

 Eventuell bygging på 
vestsiden; utfordring med 
verne- og RAMSAR-områder 
(og kulturminner?). 
Naturmangfoldloven, 
kulturminneloven –
utredningsbehov

OMFANG:

 Flytting av andre funksjoner 
til Evenes nylig avklart i 
Stortinget

 Inntil 63 000 m2 ny 
bygningsmasse.

 Inntil 1000 nye 
arbeidsplasser

 Endret støybilde

 Vurdering av å ta i bruk areal 
på vestsiden av rullebanen

 Evt. ny hovedatkomst



Aktuelle temaer på KU nivå

 Støy 

 Boliger og fritidsboliger (støy)

 Samisk bosetting (støy)

 Nærmiljø og friluftsliv (støy)

 Kulturmiljøer (kartlegging, evt
frigiving)

 Reindrift (landbruk) (støy)

 Befolkningens helse?

 Forurenset grunn 
(eksisterende og nye utslipp)

 Naturmiljø (støy og fysiske 
inngrep)

 Infrastruktur (veg, transport, 
energi, VA)

 Forhold til AVINOR

 Lokal og regional utvikling 
(befolkning, arbeidsplasser)

 ROS

Mindre sannsynlige temaer

 Arealbruk (inngrep, 
endringer)

 Landskap

 Lokalklima



Foreløpig støysonekart

Gjennomgang av grunnlag

 Aktivitetsomfang

 Flyprosedyrer



PLANSTRATEGI 1 – BRUKE EKS REG.PLAN

 Meldepliktige tiltak; kommunen 
fastsetter byggehøyde

 Skjermingsverdig bebyggelse kan 
håndteres etter  PBL §20-7 og 20-8

 Omfattende totale virkninger, og 
formelle mangler? ved eks plan; 
kommunen kan kreve ny reg.plan
med KU

 Eller endringer i 
reguleringsbestemmelser for kontroll 
f.eks med støyproblematikk

 Utfordringer ifht sektorinteresser 
krever utredninger for 
rammetillatelse (ikke formell KU)

 Utredningsbehov må avklares 
med lokal/regionale myndigheter

 Ikke formelt utredningsprogram –
risiko for tilleggsutredninger



PLANSTRATEGI II – KOMMUNAL 

PLANPROSESS

Kommunen fastsetter 
planprogram og vedtar 
planen. 

Må evt håndtere 
interessemotsetninger 
mellom regionale og 
statlige myndigheter

Håndtering av krav fra 
nabokommuner kommer 
i tillegg

Andre sterke 
interessegrupper 

Eventuelle innsigelser, 
mekling hos FM, evt. 
endelig fastsettelse i 
KMD



PLANSTRATEGI III – STATLIG 

REGULERINGSPLAN

 Planen innenfor en 
kommune, men har store 
virkninger i nabokommune og 
–fylke

 Potensielle 
interessemotsetninger 
mellom statlige myndigheter

 FD kan være ansvarlig dept. 
(etter avtale med KMD) med 
ansvar for 
Fastsette planprogram

Forestå utredninger

Utarbeide planforslag.

 KMD endelig godkjenning

 Forutsigbar prosess og 
tidsplan

 Åpenhet om tiltak og 
konsekvenser

 Mer forutsigbart resultat. 
KMD tar endelig avgjørelse ved 
uenighet mellom statlige 
interessemotsetninger 

 Ingen innsigelsesmulighet. 
Formelt mulighet for klage til 
kongen i statsråd



Tidsbehov
Benytte eksisterende 

reguleringsplan:

 Avklaring av utredningsbehov 

+ utredninger

 Utredningene vil i hovedtrekk 

være de samme som ved KU

 Usikkerhet omkring 

tilleggskrav

 Usikkerhet om håndtering av 

støyproblematikk. Egne 

bestemmelser?

 Totalt 8 -10 måneder? Stor 

usikkerhet

Statlig reguleringsplan:

 Forankre statlig plan 1 – 4 

mnd (KMD)

 Planprogram fastsettes av 

FD; 4 – 6 mnd

 Utredninger kan gå noe 

parallelt; 6 mnd

 Reguleringsplan går 

parallelt med utredninger

 Totalt 1,5 – 2 år?

Kommunal reguleringsplan:

• Planprogram fastsettes av 
Evenes kommune; 6 – 7 
mnd

• Utredninger kan gå noe 
parallelt; 6 mnd

• Reguleringsplan går 
parallelt med utredninger

• Kommunalsaksbehandling

• Innsigelser, mekling og 
sluttbehandling i KMD 1 år i 
tillegg. 

• Totalt ca 2 år + evt
behandling av innsigelser



Kriterier for vurdering av statlig plan

Behov for rask gjennomføring av planprosessen 

Planen berører to eller flere kommuner 

 Interessemotsetninger mellom lokalt, regionalt 

og/eller nasjonalt nivå

 Interessemotsetninger mellom statlige 

myndigheter

Lokal myndighet ønsker at staten overtar 

planprosessen



Kommunal støtte til statlig plan

 26.1.: Forsvarsbygg har møte med Evenes, Skånland og 

Tjeldsund kommuner hvor det orienteres om planlagt oppstart 

og anbefalt bruk av statlig plan

 1.2.: Tjeldsund kommunestyre anbefaler bruk av statlig plan for 

Evenes flystasjon og eventuelle tilstøtende arealer

 8.2.: Evenes kommunestyre anbefaler bruk av statlig plan for 

Evenes flystasjon og eventuelle tilstøtende arealer

 Skånland kommune har også varslet behandling av saken



Framdrift, tentativ

Fremdrift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oppdragsledelse og rådgiving

ass leder og koordinering KU 

Varsling av planarbeid X

Planprogram

utarbeide planprogram

utlegging , høring

Merknadsbehandling, Fastsetting

Konsekvensutredning 2)

Aktuelle temaer

Støy

Boliger /fritidsboliger

Samisk bosetting

Nærmiljø og friluftsliv

Kulturminner og -miljøer

Reindriftsnæringen

Helse

Forurenset grunn

Naturmiljø

Infratruktur

Lokal og regional utvikling

ROS

KU - Rapport

Mindre aktuelle:

Arealbruk

Landskap

Lokalklima

Reguleringsplan

Planutkast

Høring, åpne møter

Etterbehandling

Prosess FD

Forhold til Avinor

Koordinering flybevegelser

Avklaring  arealkonflikter

2017 2018



Anbefaling

En planprosess med 

statlig planvedtak 

anbefalt igangsatt for å 

sikre fremdrift og 

resultat.

FD har anmodet KMD 

om bruk av statlig plan

PBL §20-7 og 20-8 tas 

i bruk for 

skjermingsverdige 

bygg/anlegg. Dette kan 

gjøres innenfor 

eksisterende 

reguleringsplan.


