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Harstad/Narvik lufthavn - Varsel om igangsetting av arbeid - Statlig 
reguleringsplan - Høring og offentlig ettersyn av planprogram 

Vi viser til varsel om igangsetting av arbeid med statlig reguleringsplan og høring av planprogram.   
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging som dekker Forsvarets og 
Harstad/Narvik lufthavns behov, og samtidig ivaretar naturkvaliteter og miljø- og samfunns-
interesser. Planarbeidet skal legge til rette for fremskutt base for nye F35 jagerfly og nye maritime 
overvåkningsfly ved Evenes flystasjon, samt å avklare forholdet til den sivile lufthavna, herunder 
sikre relokalisering av infrastruktur på sivil lufthavn som blir berørt av Forsvarets nyetablering.  Sivil 
lufthavns behov for utvikling av banesystemet, terminalområdet og øvrige driftsområder skal 
ivaretas i tråd med forventet trafikkutvikling, myndighetskrav og tilrettelegges for lufthavnrettede 
virksomheter.  
 
Reguleringsplanen bør utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsgrad, slik at nødvendige bygg og 
anlegg kan gjennomføres direkte i medhold av plan, uten å gå vegen om flere plannivåer. Forslag 
til arealbruk vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
 
Planområdet omfatter hovedsakelig flystasjonen og den sivile lufthavna med banesystem og 
berører i begrenset grad private grunneiere.  Det er allikevel viktig at alle krav til høydebe-
grensninger i hinderflater, rundt radionavigasjonsanlegg og lysanlegg, samt prosedyrer for 
behandling av tiltak i disse områdene, tas inn i planbestemmelsene.    
 
Avinor har hatt løpende kontakt med Forsvarsbygg i konsept- og utredningsfasen og vil følge opp 
arbeidet videre i planleggingsfasen. Ut over dette har vi ingen merknader til varsel om igangsetting 
av planarbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Elin Nybak 
Arealplanlegger 
DI/Masterplaner og arealdisponering 
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