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Til

Mottakere iflg vedlagte lister

Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn - varsel om igangsetting
av arbeid med statlig reguleringsplan og høring og offentlig ettersyn
av planprogram

I henhold til plan - og bygningslovens § 12 - 8 var sles at Forsvarsdepartementet
v/ Forsvarsbygg har satt i gang arbeidet med statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon og
Harstad/Narvik lufthavn, etter oppdrag fra Kommunal - og moderniserings departementet.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har den 28.03.2017 besluttet planarbeidet skal
gjennomføres som en statlig planprosess etter bestemmelsene i plan og bygningslovens §§ 6.4 og
12.2.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette f or ny militær aktivitet ved Evenes flystasjon,
samt avklare forholdet til sivil drift ved lufthavnen. Evenes flystasjon skal ha funksjon som
fremskutt base for nye F35 jagerfly, samt være base for nye maritime overvåkningsfly. Som
en følge av dette er det behov for å utarbeide reguleringsplan som grunnlag for å etablere
ny bygningsmasse, hovedatkomst, og gjennomføring av andre tiltak på området. Det er også
nødvendig å regulere enkelte tiltak for den sivile delen av lufthavnen for å sikre at Forsvarets
inte resser ivaretas. Planområdet fremgår av kartskissen i planprogrammet. Endelig avgrensing av
planområdet fastsettes når reguleringsplanen blir vedtatt. Reguleringsarbeidet utløser krav om
konsekvensutredning, og det er derfor utarbeidet forslag til planprog ram.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet er planmyndighet og har overlatt til Forsvarsbygg å
gjennomføre plan - og utredningsarbeidet. Departementet forutsetter at Forsvarsbygg gjennomfører
plan - og utredningsarbeidet i god dialog med berørte kommuner og regionale statlige
sektormyndigheter, og at regionalt planforum benyttes aktivt.

I henhold til plan - og bygningslovens § 12 - 9 og forskrift om konsekvensutredning § 6 sendes
samtidig forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet er første fase i arbeidet med den formelle planprosessen. Forslaget til planprogram
redegjør for hvordan plan - og utredningsarbeidet skal gjennomføres, og hvilke temaer som skal
utredes i forbindelse med planarbeidet
Kommunal - og moderniseringsdepartementet fastsetter planprogrammet etter at dette har vært på
høring, og vedtar reguleringsplanen når planprosessen er gjennomført.



2 av 2

Det inviteres med dette til å komme med merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet, og
med kommentarer og innspill til planprogrammet.

Spørsmål vedrørende planarbeidet rettes til Forsvarsbygg v/Margrete B Dahl, tlf nr 902 90 356 eller
e - post margrete.dahl@forsvarsbygg.no
Saksdokumentene vil i tillegg være tilgjengelige elektronisk på www.fors varsbygg.no og i
papirversjon på rådhusene i Bogen og på Evenskjer, samt Skånland bibliotek.

Skriftlige merknader og innspill sendes til:
Forsvarsbygg, postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo eller e - post: postmottak@forsvarsbygg.no innen 1.
oktober 2017. Merkn adene merkes «Reguleringsplan Evenes».

Margrete Breivik Dahl

Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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