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INFORMASJON OM STØYNIVÅ FOR BOLIG 
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09.04.14 Oslo 

Forsvarsbygg og Ørland kommune sender nå ut informasjon om fremtidig støynivå til eien-

dommer i rød støysone etter oppfordring fra innbyggere, politikere og grunneierlag. Hvilke 

eiendommer som vil få tilbud om innløsning avklares igjennom reguleringsplanen som vedtas i 

november 2014.  

Støynivå som formidles til grunneierne er gjennomsnittlig støynivå over døgnet og maksimalt støynivå på dag. 

FORESLÅTTE INNLØSNINGSNIVÅER 

I reguleringsplanforslaget Forsvarsbygg har sendt Ørland kommune er det lagt til grunn at bolig og fritidseien-

dom som har gjennomsnittlig støynivå over døgnet lik eller over 67 dB skal gis tilbud om innløsning. Det samme 

gjelder boliger som har et maksimalt støynivå på dag lik eller over 105 dB. Fylkesmannen har foreslått at disse 

støynivåene settes til henholdsvis 62 dB og 100 dB, dette omfatter hele rød støysone. Det kan også være at statli-

ge myndigheter vedtar andre nivåer som skal legges til grunn for innløsning. Dette betyr at det i denne fasen av 

planarbeidet ikke er avklart hvem som vil få tilbud om innløsning. Forsvarsbygg vil avvente med å invitere til 

samtaler om kjøp av bolig, utover de eiendommer man er i gang med, inntil reguleringsplanen med støynivåene 

er fastsatt.   

Støynivå er avhengig av alternativer beskrevet i konsekvensutredningen. Støynivå som formidles til grunneiere er 

Forsvarsbyggs anbefalte alternativ 2.  Alternativ 2 er det justerte alternativet som ble utarbeidet etter samråds-

runden høsten 2013. Det innebærer i hovedsak at flyene svinger vestover i litt større høyde slik at maksimalstøy-

sonen blir smalere og støyen for landbruksarealer i vest og i Grandefjæra blir mindre. 

INFORMASJON OG MEDVIRKNING 

I forbindelse med planlegging av grunnerverv, utvidelse av rullebanen og økt støybelastning har Forsvarsbygg 

åpent kontor hver mandag i Ørland rådhus. I tillegg vil Ørland kommune og Forsvarsbygg arrangere egne åpne 

dager i forbindelse med informasjon om støynivå. Ørland kommune vil også i sitt arbeid med reguleringsplanen 

ha en åpen prosess med ønske om bred medvirkning fra innbyggere, berørte parter og interessenter – gjennom 

åpne dager, nabomøter hvor innbyggere gis mulighet til å komme med innspill og bli orientert. 

 

For ytterligere informasjon: 

Snorre Glørstad, rådmann, Ørland kommune, tlf.: 911 47 143 

Olaf Dobloug, direktør, Forsvarsbygg kampflybase, tlf.: 906 97 510 

Heidi Sørskog, Forsvarsbygg kampflybase, tlf.: 918 63 177  


