
Stortingets vedtak om at Norges 
fremtidige kampflybase legges til Ørland 

 
 Hva er statens rolle ? 

 

v/ Jørn Krog 

Fylkesmann i Sør Trøndelag 



Statens rolle og oppgaver: 

Stortingets vedtak av 14.6.2012  

Vedtak 608: 

 

 ”Stortinget gir sin tilslutning til at det 
opprettes én hovedbase for kampfly. 
Denne utvikles på Ørland flystasjon 
med en kampflyskvadronstruktur 

bestående av 331 skvadron og 332 
skvadron. 338 skvadron legges ned. 

Luftforsvarets styrkeproduksjon 
tilknyttet luftvern og basesett flyttes 

til Ørland.” 

 

 

 

 Hvilke roller og 
oppgaver har 
staten knyttet 
til dette 
vedtaket ?  



Et nasjonalt prosjekt 

 

Effekter for  

-Ørland og Bjugn 

- Fosen 

- Sør-Trøndelag 

- Midt-Norge 



Hvilke roller og oppgaver har staten?  

 Fylkesmannen 
– Sikre god planlegging 

iht. nasjonale føringer 

– Bærekraft og økonomi 

– Ørland og Bjugn – en 
kommune ? 

– Samfunnsutvikling 

 

 Andre statlige 
– Statens veivesen, NVE, 

Avinor, Kystverket 

 Forsvarsdepartementet 

   Forsvarsbygg 
– Ansvar for utbyggingen 

innenfor gjerdet 
 45.000 m2 med nybygg  

 20.000 m2 utbedring av 
eksisterende bygg 

 Byggearbeidene vil kreve 
tilsammen 1.000-1.500 årsverk 
spredd over flere år. 

– Utenfor gjerdet (etablere 50 
boliger/leiligheter til familier og 
125 hybler/små-leiligheter) 

 Kommunaldepartementet 

  



Planlegging ØHF  (områdereguleringsplan) 

 
 Noen utfordringer fra Fylkesmannens ståsted: 

 

– NATURVERDIER :  Ørland er en av de viktigste 
"våtmarkskommunene" i landet. 

– LANDBRUK:  Ørland er en meget viktig 
landbrukskommune.  

– STØY   forårsaket av ØHF  

 

 Fylkesmannen vil være en konstruktiv dialogpartner i 
dette arbeidet – har deltatt i møte om utarbeiding av 
planprogram 

 

 

 



Fra planprogram til områderegulering av ØHF 

 I tillegg til virkninger for miljø/omgivelser skal lokal og 
regional utvikling i tilknytning til ØHF belyses; 

 

 Dette vil også være et godt utgangspunkt i  arbeidet med 
kommuneplanene for Ørland og Bjugn. 

 

 Støyutredningen vil dessuten være et viktig grunnlag for 
lokaliseringsspørsmål 

 



Kommuneplanlegging i Ørland – Bjugn 
 

   Vekstutfordringer - natur- og landskapsressurser må forvaltes 
samtidig som det arbeides for arealavklaringer for: 

 

– Attraktive og trygge boligområder 

– Attraktive tettsteder 

– Sosial infrastruktur - skoler/barnehager 

– Attraktive frilufts- og rekreasjonsområder 

– Teknisk infrastruktur og samferdsel 

– Næringsetableringer 

Fylkesmannen vil være en konstruktiv dialogpartner  
i dette arbeidet – dialogen med Bjugn er i gang. 

 
  



Tett samarbeid er nødvendig for å lykkes 

 Samarbeid om interkommunal arealplan mellom Ørland og 
Bjugn hadde vært svært positivt. 

 

 Samtidige og koordinerte prosesser med et felles 
kunnskapsgrunnlag om befolkningsutvikling, arbeidsmarked, 
sysselsetting er også positivt (jf. planprogram til ØHF). 

 

 Det må legges til grunn en bevisst holdning til ressursbruken, 
både til pengebruk og arealbruk. 
       

Hva kan komme ut av samfunnsutviklingsprosjektet i 
regi av regionrådet? 

(i første fase omdømme, markedsføring, arbeidsmarked) 



Økonomiske muligheter og utfordringer 
(må dimensjoneres) 

 

Befolkningsvekst Arbeidsmarked 

Infrastruktur Boligmarked 

Hvordan kjøre en 
god planprosess i 
hele perioden ? 

Hovedspørsmål:  

I hvilken grad vil nye innbyggere 

benytte seg av kommunale tjenester? 

 

 

 



Økonomisk status for de to kommunene  
-  forholdet til ROBEK 
 

 Ørland 
– Udekket underskudd 2011 på kr 

5,1 mill må dekkes innen 
utløpet av 2013 

 Bjugn 
– Udekket underskudd 2010 på kr 

2,1 mill må dekkes innen 
utløpet av 2012 

– Udekket underskudd 2011 på kr 
5,9 mill må dekkes innen 
utløpet av 2013 

 

 

123 % 



Eventuell sammenslutning Ørland og Bjugn 
kommuner ? 

 Kommunestyrene har vedtatt å utrede saken 

 Styringsgruppe (ledet av STFK) etablert, bredt sammensatt 

 Framdrift 

– Utredning igangsettes januar 2013 

– Ev folkeavstemming februar 2014 

– Ev ny kommune 1. januar 2016 

 

 Prosessen er krevende og må ha legitimitet dersom den skal føre fram 

 FM vil bidra til at kommunene kan lykkes (men de må selv ønske det) 

 

Hvordan vil dette påvirke samarbeidsdynamikken på Fosen? 

Vil flere se på strukturløsninger som alternativ til interkommunalt 
samarbeid? 

 



   

 Et nært samarbeid med departement, Forsvarsbygg, 
fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene, vil 
være av stor betydning for å møte denne nasjonale 
utfordringen på en god måte.  

 

 Informasjon og kunnskap til innbyggerne vil  være  
svært viktig  

 


