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HVORFOR GRAVE NED boliger og våningshus som er en del av kulturlandskapet og med enkelt vedlikehold kan være like verdifulle lenge etter at F-35 har blitt pensjonert som kampfly?
Det undrer leder i Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, på.

-Meningsløst å
grave ned 100 hus
ØRLAND: Leder i Støygruppa Ørland, Hans
Kristian Norset, mener det er meningsløst å
grave ned rundt 100 bolighus. –Ingen vet hva
slags støybilde vi får om 20-30 år, sier Norset.
SKJALG LEDANG
skjalg.ledang@fosna-folket.no

Det har vært hektiske dager for
lederen i støygruppa etter at Forsvarsbygg kontaktet 15 eiere av
eiendommer i knallrød støysone
for en uke siden. Norset står på
at han mener dette brevet, som
gikk direkte til eierne, ikke er i
tråd med det som var avtalt mellom partene i første forhandlingsmøte med Forsvarsbygg 1.
oktober i år.
-Brevet og videre framdrift vil
nok bli et tema i neste møte
med Forsvarsbygg, sier Norset.
Han understreker at det første
møtet etter hans mening gikk

svært godt, og har forventinger
til at også neste møte blir konstruktivt.

Tydelige spilleregler
-Vi har ikke brutt noen forhandlinger med Forsvarbygg, men jeg
tror begge parter er tjent med å
lage tydelige felles spilleregler
for prosessen framover, sier
Hans Kristian Norset. Derimot
savner han deltagelse fra det lokalpolitiske miljøet.
-Etter flere gode møter med
rådmannen og hans stab, så
savner vi engasjement fra flere
sentrale politikere, men regner
med at vi skal få på plass dette
etter hvert.

River bolig, lar fjøset stå
Planene som kan innebære at
100 bolighus blir jevnet med jorden etter støyoppgjøret er derimot vanskelig å akseptere for
lederen av støygruppa. Dette
gjelder 100 boliger som ligger
nærmest rullebanen, og som Forsvarsbygg har forutsatt at man
ikke vil støyisolere.
-Disse husene står ikke i veien
for noen, og det omfatter nesten
alle husene mellom Uthaug og
Grande. Særlig meningsløst blir
det på alle gårdsbrukene der Forsvarsbygg vil grave ned våningshusene, mens fjøs, garasjer
og stabbur kan bli stående.
Dette betyr at mange bønder i et
av landets beste jordbruksområder står i fare for å bli ruinert om
det ikke finnes gode løsninger,
mener Norset.
En slik sanering vil også ødelegge et gammelt kulturlandskap som vil være verdifullt

lenge etter at kampflyet F-35
settes på bakken en gang i framtida.

«Halv pris»
Støygruppe-lederen sier også at
flere så langt oppfatter at Forsvarsbygg vil tilby dem «halv
pris» for boligene.
-Ingen må bli tvangsflyttet fra
egen bolig, og deretter ende opp
med milliongjeld for å få nytt tak
over hodet. Det er mange som
ikke vil være i stand til å betjene
en slik gjeld, og noen vil heller
ikke få økt sine lån for å skaffe
seg ny bolig av tilsvarende størrelse og standard, forklarer Norset bekymret.

Bedre og billigere
Norset mener fleksibilitet er et
stikkord for å få løsninger som
alle støyrammede kan akseptere.
-De som ønsker å flytte må få

mulighet til dette, mens de som
vil prøve å bli boende må kunne
få dette så lenge de selv ønsker.
Vi i støygruppa har flere forslag
til fleksible løsninger som vi
mener er både rimeligere for
staten og bedre for innbyggerne.
Rigide regelverk bør ikke stenge
for gode løsninger, avslutter Norset. Selv om han forventer at
støygruppa og dens advokater
får et godt samarbeid med Forsvarsbygg framover, så er han
forberedt på at det også venter
mange harde tak i det videre arbeidet.
Totalt representerer Støygruppe Ørland mellom 800 og 900
boliger som i større og mindre
grad blir berørt av støy fra
kampflybasen. Over en tredel av
innbyggerne i Ørland er bosatt i
disse boligene.

Frykter søndagsåpne butikker
Sju av ti butikkledere vil
ikke ha søndagsåpne butikker, viser en fersk undersøkelse. De frykter det
vil ta fra dem fritid og gå
ut over bedriftens inntjening.
– Det er viktig å få på plass et
best mulig regelverk før søn-

dagsåpne butikker blir tillatt,
sier forbundsleder i Lederne,
Jan Olav Brekke.
Ifølge undersøkelsen Norsk
Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne mener
nærmere 70 prosent av medlemmene i handelsbransjen at
det er negativt at loven om søndagsåpne butikker liberaliseres.
Høyre og Fremskrittspartiet vil
ifølge regjeringserklæringen til-

late alle butikker å holde søndagsåpent - også de som er
over 100 kvadratmeter. Lederne
ønsker å være tidlig ute med å
tilpasse seg endringene.
– Vi har tatt til orde for en dialog med arbeidsgiverorganisasjonene SAMFO, NHO og Virke
for å få til et best mulig avtaleog regelverk for ansatte i dagligvarehandelen før vi får et
politisk vedtak om søndags-

åpne butikker, sier Brekke.
Han understreker at organisasjonen ikke aktivt har gått
inn for at det skulle bli tillatt
med søndagsåpent, men at de
heller vil være føre var enn å
rydde opp i regelverket i etterkant.
Nærmere halvparten av de
spurte er uenige i påstanden
om at søndagsåpent vil være
positivt for inntjeningen.

– Utvidede åpningstider sprer
bare omsetningen over flere
timer. Og uendret omsetning
sammen med økte kostnader
gir redusert lønnsomhet, sier
Hege Wold, som er områedeleder for Coops medlemmer i Lederne.

