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Fastsettelse av planprogram - statlig reguleringsplan for Evenes 
flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Forsvarsdepartementets brev av 3. mai 

2018, vedlagt forslag til fastsatt planprogram for statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon 

og Harstad/Narvik lufthavn. 

 

Bakgrunn 

Forsvarsbygg har av Forsvarsdepartementet fått i oppdrag å utarbeide forslag til statlig 

reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon. Planarbeidet omfatter også 

tiltak på den sivile delen av lufthavnen, som er nødvendig for å legge til rette for utbygging 

som dekker Forsvarets behov. Bakgrunnen for planarbeidet er Stortingets beslutning om 

bruk av Evenes lufthavn som fremskutt operasjonsbase (QRA) for F-35 og base for 

Forsvarets maritime overvåkningsfly, med tilhørende støttefunksjoner.  

 

Planarbeidet omfattes av reglene for konsekvensutredninger. Det skal derfor utarbeides et 

planprogram som skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, temaene som skal 

behandles i konsekvensutredningen, hvilke alternativer som skal utredes og hvordan 

prosessen skal gjennomføres. Sistnevnte omfatter blant annet medvirkning i planprosessen.  

 

Planen vil påvirke samiske interesser i området, da planområdet er omgitt av vinter- og 

vårbeiter for rein. Forsvarsbygg har derfor gjennomført et konsultasjonsmøte med 

Sametinget og representanter for reinbeitedistriktene i forbindelse med utarbeidelsen av 

planprogrammet. 
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Side 2 
 

Som planmyndighet for statlige arealplaner skal Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet fastsette planprogrammet, jf. plan- og bygningslovens § 12-9 

og § 16 i forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Høring av planprogrammet 

Forsvarsbygg sendte forslaget til planprogram på høring og offentlig ettersyn i perioden  

19. juni -1. oktober 2017. Det kom inn 21 uttalelser under høringen, og disse er oppsummert 

og kommentert av Forsvarsbygg i et eget dokument. Planprogrammet har blitt bearbeidet i 

tråd med uttalelsene. Blant annet har spørsmål om planen åpner for kommersiell utvikling 

blitt avklart. Forsvarsbygg legger opp til at gjeldende reguleringsplan skal videreføres for 

arealer som forsvaret ikke har behov for. Utnyttelse av disse arealene som ikke er i samsvar 

med gjeldende plan, må avklares gjennom ordinære, kommunale planprosesser. Andre 

viktige forhold som ble tatt opp i høringsuttalelsene, var støyutfordringene som følge av nye 

jagerfly som vil være permanent stasjonert på Evenes flystasjon, samt problemstillinger 

knyttet til utslipp av kjemikalier fra flyplassen. 

 

Departementets vurdering 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert planprogrammet opp mot 

høringsuttalelsene og problemstillingene som har vært drøftet med Forsvarsbygg så langt i 

planprosessen, og mener at planprogrammet ivaretar disse på en god måte. Departementet 

slutter seg til Forsvarets anbefaling om å videreføre gjeldende reguleringsplan for arealer 

som ikke er nødvendige for Forsvarets fremtidige drift, og at fremtidig utvikling av disse 

arealene vil måtte avklares gjennom ordinære, kommunale planprosesser.  

 

Planprogrammet legger opp til en god oppfølging av samiske interesser, og departementet 

oppfatter dialogen mellom reinbeitedistriktene og Forsvarsbygg som konstruktiv. 

 

Konklusjon 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter planprogrammet for statlig 

reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-9 tredje ledd og forskrift om konsekvensutredninger § 6 femte ledd. 

 

Departementet ber Forsvarsbygg påse at de som har avgitt høringsuttalelse gjøres kjent med 

det fastsatte planprogrammet, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 16 andre ledd. 

  

Med hilsen 

 

 

 

Jarle Jensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Knut Grønntun 

fagdirektør 
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Kopi: 

Forsvarsbygg 

Evenes kommune 

Harstad kommune 

Skånland kommune 

Tjeldsund kommune 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Troms 

Nordland fylkeskommune 

Troms fylkeskommune 

Sametinget 

Norut Northern Research Institute v/ Jan Åge Riseth 
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