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Undertegnede er hjemmelshaver

Jeg slutter meg hewed

til

til

gnr. 4, bnr. 106 i Evenes kommrme.

synspunktene/bemerkningene i brev av 5.juni 2019 fra advokat Yngve von

Ainen på vegne av Evenes Utvikling AS (org. nr. 918 886 826).

Evenes, den 5.

juni 2019

Med vennlig hilsen,

,'loL--, Å[t-r..vt*,'
-------------.-Ariaug Stunes

Kopi: Advokat

Yngve von Ahnen ved Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS

Evenes Utvikling AS
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Evenes Airport City

Prosjektpresentasjon for møte i
Forsvarsdepartementet den 23. mai 2019

Fugleperspektiv fra nord-vest

Evenes Airport City
Et innovativt utbyggingsprosjekt med urbane aktiviteter og kvaliteter, som vil være en lokal
og regional vekstdriver for økonomisk bærekraftig næringsvirksomhet, og som vil legge
til rette for utvikling av et nytt regionalt handels- og aktivitetssenter med tilbud som gir
attraktivt grunnlag for langsiktig satsing og bosetting i lokalområdet.
Langsiktig satsing rundt Evenes Flyplass sikrer vekst og bosetting i lokalområdet istedenfor i Harstad og Narvik, og motvirker pendling som er lite ønskelig i det grønne skiftet.
Et utbyggingsprosjekt med følgende nøkkeltall:

• 150 000 M² utbygget gulvflate
• NOK 2.5 Milliarder investering
• 200 Arbeidsplasser i handels, service og helsesektor

Utviklingspotensiale:
Selskapet, - Evenes Utvikling AS’ (EUs) utbyggingsområde ved Evenes Flyplass har
potensiale for en vekst som rettferdiggjør selskapets planlagte investeringer. Dette dels
på grunnlag av den eksisterende trafikk ved flyplassen, men dessuten ved den planlagte
etablering av forsvarsaktiviteter ved flyplassen, herunder hensyn tatt til antatt etterspørsel
fra forsvarstilknyttet personell og familier, av «urbane» tjenester og tilbud som ellers ikke
eksisterer og heller ikke i overskuelig fremtid antas å ville eksistere i dette lokalområdet.
I tillegg kan det forventes at de nye handelsog servicetilbudene i lokalområdet, vil skape
etterspørsel og deltagelse også fra befolkningen
i lokalområdet og i regionen.

Planlagt utbygging:
• Hotell

300 rom

• Parkeringshus

2000 biler

• Kongressenter

500 delegater

• Serviceleiligheter 25 enheter
• Kjøpesenter

3000 m²

• Helsesenter med Akuttklinikk og andre helsetjenester
• Serveringssteder – restaurant, kafeer, kaffebar
• Underholdningsteder – pub og diskotek
• Turist/eventsenter
• Kontorer, lager og logistikkvirksomhet
• Bilutleiesenter
• Bilpleiesenter

Utbyggingens betydning for Forsvarets rekruttering av personell og
attraktivitet for Forsvarets og alliertes bruk av Evenes som felles møtested.
Luftforsvarets personelltjeneste har opplyst at de betydelige problemer med
rekrutteringen til Evenes, skyldes at Evenes oppfattes av forsvarsfamilier som lite
attraktivt sted å bo.
Dagens «forsvarsfamilier» er i det vesentligste yngre personer, hvor begge ektefeller
er yrkesutøvere, og hvor urbanitet med varierte tilbud er en selvfølge, - det gjelder
arbeidstilbud, varetilbud, helsetjenester og rekreasjons-/fritidstilbud.
Urbane tilbud i nærområdet vil dessuten være vesentlig for øvrige tjenestegjørende
personells trivsel, ikke minst vil dette også gjelde Nato alliert forsvarspersonell.
Det absolutt eneste urbane alternativ planlagt i overskuelig fremtid i Evenes, er
utbyggingen planlagt av EU, hvor det dessuten vil være god tilgang på arbeid med beregnet
200 stillinger som vil være på flere kvalifikasjonsnivåer.
Utbyggingens forskjellige tilbud med konferansesenter, serviceleiligheter, hotell m.v. vil
gjøre flystasjonen til et attraktivt møtested både for nasjonalt forsvarspersonell så vel som
for forsvarspersonell fra Nato allierte.
I Forsvarsbyggs utredning og dokumentasjon for den statlige regulering på Evenes,
finnes det ikke en eneste vurdering eller kommentar om utbyggingsplanene som EU

har for området, bortsett fra at dette er næringsvirksomhet som er risikofylt for så vidt
gjelder fare for innsyn og fremmede staters etterretning. Dette er de oppsiktsvekkende
realiteter, til tross for at omfattende dokumentasjon i form av tekniske tegninger og
prosjektbeskrivelse, ble fremlagt for Forsvarsbyggs prosjektledelse allerede i juni 2017.
Med den omfattende samfunnsmessige positive betydning EUs utbygging vil ha, og spesielt
hensyn tatt til den spesifikke positive velferdsmessige betydning utbyggingen vil ha
for Forsvarets eget personell og for alliert personell, så er Forsvarsbyggs neglisjering
og demonstrative taushet oppsiktsvekkende for en statlig forvaltningsenhet som har i
oppgave å ivareta utarbeidelse av en statlig reguleringsplan, med de forpliktelser dette
medfører i forhold til Forvaltningsloven og relevante forskrifter.
Konsulentselskapet Agenda Kaupang AS har i 2019 på oppdrag fra Evenes kommune,
utarbeidet en rapport vedrørende de forskjellige samfunnsmessige behov som følger av
Forsvarets økede virksomhet ved Evenes Flystasjon, og har konkludert med økende behov
for tilgang på tjenester i området Nautå/flystasjonen, som er helt sammenfallende med de
tjenester og tilbud som ligger i EUs utbyggingsplaner.

Selskapets eiendoms beliggenhet i forhold til Forsvarets og Avinors eiendom
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EUs forslag til plankart for utbyggingen
og bebyggelsens beliggenhet i forhold til
Forsvarets aktivitetsområde.
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Krav om skjerming mot innsyn og byggeforbud
Forsvarsbygg har gjennom hele reguleringsprosessen hevdet meget sterkt behovet for
skjerming mot innsyn på Forsvarets operative område, og at dette forutsetter at EUs
utbyggingsområde må reguleres med forbud mot utbygging for næringsvirksomhet. For
legitimering av denne oppfatning er underveis henvist til vurdering som skal være foretatt
av Forsvarets i desember 2017 og juni 2018.
Samtidig er det i Forsvarsbyggs utredning foreslått unntak fra dette byggeforbud, i det
tilfelle utbygging skjer i Avinors regi i forbindelse med drift av den sivile flyplassvirksomhet,
til tross for at Avinor ikke eier eiendommen/ selskapets utbyggingsområde. Logikken i dette
blir ytterligere uforståelig når reguleringen foreslår opprettholdelse av offentlig parkering
på eiendommen uten skjerming mot Forsvarets område.
EU har i løpet av reguleringsprosessen tilbudt å tilpasse
utbyggingen til kravene om innsynsbegrensning, og
fremla i møte med Forsvarsbygg den 13. desember 2018
en utbyggingsplan utarbeidet av Rambøll Norge AS, hvor
bygningsmassen skjermer mot innsyn. Forsvarsbygg har
imidlertid ikke vist verken interesse eller vilje til å hensynta
dette. I endelig forslag til regulering synes imidlertid
Forsvarsbygg å ha etterkommet EUs innspill noe, ved at utbygging kan tillates vurdert når
Forsvarets utbygging er ferdigstilt, - hva nå enn det måtte bety.

Innsyn fra nytt hotell på Nautå – ET UTEGLEMT INNSYN
Det er uhindret innsyn på hele Forsvarets operative område fra Nautå, - se kart nedenfor.
Et nytt hotell er under oppførelse på Nautå med ca.500 m. avstand i luftlinje fra Forsvarets
operative område, vil være en glimrende utsiktsplatform for observasjon av Forsvarets
aktivitet på området, og fra de høyere beliggende etasjene vil det være panoramainnsyn.
Ved bruk av telelinse vil de minste detaljer på Forsvarets område være synlige, og ved bruk
av rakettvåpen vil utskyting og siktlinje være helt uforstyrret og uhindret. Dette må bli en
skremmende oppdagelse for allierte som vil
få sine kampfly parkert under øvelse akkurat i
dette uskjermede nedslagsfelt.
Dette uskjermede innsyn med 500 meter
avstand til Forsvarets operative område, er
ikke nevnt i et eneste tilgjengelig dokument fra
Forsvarsbygg i anledning siste to års statlige
reguleringsprosess, og det må kunne antas
at dette skyldes at det åpenbare innsynet er
oversett og glemt i en saksbehandling som av
Forsvarsbygg hevdes å være spesielt fokusert
på å ivareta hensyn til skjermingsverdige
objekter og økt etteretningspress.
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Snitt som viser hvordan bebyggelsen kan brukes som skjerm for synlighet av
Forsvarets område
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Nytt hotell på Nautå plassert i terreng med fasade mot Forsvarets
operative område.

Forsvarets operative område beliggende på kote 23. Utsikt fra 3. etasje på kote 52.

Selskapets utbyggingsområde sett fra Nautå østre side/ E-10.

Panoramainnsyn på Forsvarets operative område sett fra 1. etasje midtre del i
nytt hotell på Nautå.

Skjerming mot innsyn fra Nautå ved planlagt utbygging
Illustrert inntegnet i fotoet er EUs planlagt parkeringshus på søndre parsell, uten
vindusflater mot Forsvarets område og høyde 7 etasjer. På nordre parsell Helsesenter/
Akuttklinikk i 4 etasjer.

Selskapets planlagte utbygging på søndre del av eiendommen, med parkeringshus langs
grensen mot Forsvarets område og uten vinduer mot dette området, og likeledes på nordre
del av eiendommen med et helsesenter med akuttklinikk, vil på effektiv måte forhindre
innsyn på Forsvarets operative område, - ikke bare fra egen eiendom, men også fra Nautå,
og særlig innsyn fra det nye hotellet.
Denne effektive skjerming mot innsyn som foretas uten kostnad for Staten, er en «vinnvinn» situasjon all den stund høyt prioritert skjerming oppnås samtidig som selskapet
kan foreta sin utbygging som også er til stor fordel for Forsvaret, men også til fordel for
samfunnet i videst forstand.
EU finner det oppsiktsvekkende at dette forslag som forøvrig er utarbeidet av et av landets
ledende konsulentselskaper, Rambøll Norge AS, åpenbart ikke er blitt forelagt Forsvarets
faglige spesialenhet for saklig og profesjonell vurdering som del av planprosessen. Denne
mangelfulle saksbehandling er i seg selv et klart brudd på Forvaltningsloven, utover i tillegg
å være brudd på forskrifter og innarbeidet saksbehandlingspraksis i anledning utarbeidelse
av reguleringsplan.

Reguleringsplan med konsekvensutredning– 2. april 2019
7. Beskrivelse av planforslaget
(Forsvarsbyggs beskrivelse)
			 7.3 Restriksjoner på utbygging i
				 feltene SLA1-5 BN, SPP1 - 2.
Forsvaret har gjennomført en sikkerhetsvurdering
vedrørende utbygging av eiendommer som ligger nær
Evenes militære flystasjon rapporten har følgende
konklusjon:
Ut fra et sikkerhetsperspektiv utgjør sivil
næringsutvikling nær militær virksomhet en
sikkerhetsrisiko. Forsvaret forventer at planlagt
aktivitet på sikt vil utnyttes av fremmede trussel
aktører. Av hensyn til Forsvarets behov for å skjerme
operativ virksomhet av militær strategisk, nasjonal
og alliert interesse på Evenes Flystasjon i fremtiden
anbefales at:
• Forsvaret gjennomfører tiltak som muliggjør
kontroll over de sivile områder som

utgjør en betydelig og langsiktig sikkerhetsrisiko for forsvarets strategiske evne til
å løse oppdrag i fred, krise og krig.
• Forsvaret gjennomfører tiltak som sikrer at utbygging for sivil næringsvirksomhet
innenfor det planlagte regulerte området ikke tillates, men at en ny vurdering kan gjøres
når byggeprosesser for Forsvarets virksomhet på Evenes Flystasjon er ferdigstilt.
Forsvaret har vår/sommer 2018 gjort en ny vurdering av situasjonen. Denne vurderingen
har styrket konklusjonen fra desember 2017, og i forslaget til reguleringsplan er det
lagt restriksjoner på bygging på tilgrensende arealer til forsvarets områder på Evenes.
Restriksjoner er lagt inn både i plankart og bestemmelser.
Bakgrunn for konklusjonene er:
Forsvarets langtidsplan utpeker Ofotregionen i Nord-Norge som hovedsatsningsområde
for styrking av Norges forsvarsevne. Regjeringen har prioritert å bygge en oppgradert og
godt beskyttet base på Evenes tilpasset nytt og fremtidig trusselbilde.
Evenes Flystasjon vil i nær fremtid ha militære kapasiteter (F35 (QRA) og P8 (MPA)) som
utgjør strategiske viktige elementer i Norges forsvarsevne i fred-, krise og krig. Evenes
Flystasjon har i dag skjermingsverdige objekter, og med de nye funksjonene vil antallet øke.
Dette vil også øke etterretningspresset mot Norge og Evenes.
Evenes Flystasjon er militær, og har fellesfunksjoner med den sivile lufthavnen. Nærheten
mellom sivile og militære virksomheter utgjør en utfordring. Utbygging
av annen sivil virksomhet i tilknytning til lufthavnen, og i lufthavnens

umiddelbare nærhet vil føre til at omgivelsene rundt Evenes Militære Flystasjon blir
betydelig mer uoversiktlig for Forsvaret. Bygg generelt, og høye bygg spesielt gjør militær
operativ virksomhet på Evenes Flystasjon sårbar for sikkerhetstruende virksomhet
generelt og innsyn spesielt. Eventuelle bygg som hoteller og konferansebygg, parkeringshus
og andre næringsbygg vil få en geografisk nærhet til flere sentrale objekt inne på militært
område, med godt innsyn mot operative områder.
Den militære virksomheten på Evenes vil være betydelig og vil ha behov for å være
skjermet. Regjeringen har lagt føringer for at Evenes Flystasjon skal være en oppgradert
og beskyttet base. Det er en utfordring at Evenes på relativt kort tid skal gå fra et lavt
sikringsnivå til en fullt operativ flystasjon der kravet og behovet for beskyttelse er høyt. Det
vil allerede med dagens nærhet være utfordrende å finne tiltak som tilstrekkelig skjermer
og beskytter egen og alliert virksomhet. Utbygging med næringsbygg og sivile funksjoner
øker sårbarheten. Forsvaret må forvente kritikk fra allierte nasjoner dersom strategiske
kapasiteter viktige for Nato utsettes for unødig risiko.
EUs kommentarer:
Beslutningen om å forhindre næringsutbygging på selskapets
utbyggingsområde var tatt av Avinor allerede før Forsvarsbygg igangsatt
sin planlegging for området våren 2017, og bør sees i sammenheng med
Avinors offentlig erklærte målsetting om å sikre erverv av angjeldende
eiendom for utvidelse av egen kommersiell virksomhet, og for å
forhindre en innrømmet plagsom konkurransen fra den private

parkeringstjenesten på eiendommen. Som et ledd i denne prosess var det
derfor ingen overraskelse at Avinor ved e-mail av 4. april 2017 instruerte
Forsvarsbyggs saksbehandler om å utvide planområdet til å omfatte hele
EUs utbyggingsområde, - G.nr. 4; B.nr. 104 i Evenes, selv om Forsvaret selv på
forhånd hadde vurdert det kun nødvendig å legge inn i planområdet søndre del
av eiendommen.
Det er foran nevnt at selskapets tekniske rådgivere Rambøll Norge AS i
desember 2018 utarbeidet dokumentasjon for en utbygging hvor bebyggelsen
i seg selv dannet en effektiv skjerming mot innsyn på Forsvarets operative
område. I møte den 13. desember 2018 mellom Evenes Utvikling AS og
Forsvarsbygg, ble utbyggingsforslaget overlevert til Forsvarsbyggs direktør
Dobloug, som bekreftet at forslaget ville bli oversendt til FSA for vurdering.
Alt tyder på at forslaget ikke ble besørget videre til FSA med henstilling om
profesjonell sikkerhetsmessig vurdering. Forsvarsbygg reagerte i stedet med
å angripe Rambøll og forlange at selskapet kansellerte sitt konsulentoppdrag
med EU.
På bakgrunn av foreliggende informasjon bl.a. fra Forsvarsdepartementet,
synes det klart dokumentert at de sikkerhetsvurderinger som har blitt
foretatt av FSA og som har avstedkommet krav om byggeforbud i regi av
EU på felt SPP1 og SPP2, - men ikke for Avinor, referer seg til to
møter mellom Forsvarsbygg og FSA, henholdsvis desember 2017

og juni 2018. Rambølls forslag fra desember 2018 om utbygging som ivaretar
skjermingskravet, har åpenbart av Forsvarsbygg ikke blitt funnet kvalifisert for
profesjonell sikkerhetsmessig vurdering. Dette er et meget spesielt utfall all
den stund utbyggingsforslaget er en klar «vinn-vinn» situasjon, hvor Forsvaret
sikres skjerming mot innsyn både fra EUs utbyggingsområde og Nautå, og
EU kan foreta en planlagt utbygging av stor samfunnsmessig betydning og av
spesiell stor betydning også for Forsvaret og forsvarets personell. I tillegg vil
utbyggingen skjerme mot et offentlig panoramainnsyn fra Nautå som synes
grovt forsømt i Forsvarsbyggs saksbehandling/sikkerhetsoppfølging.
Ved EUs utbygging, vil selskapet bære kostnadene med skjerming av
Forsvarets operative område, og Staten vil ved dette få en besparelse på
3-sifret millionbeløp i forhold til selv å måtte foreta bygningsmessig skjerming.
Forsvarsbygg fremhever meget sterkt hensynet til skjermingsverdige objekter
og antatt økt etterretningspress ved Evenes, men tilbakeholder/underslår de
gode skjermingstiltak som EUs utbygging vil være, og de kostnadsmessige
besparelser som Staten vil ha ved dette. Samtidig med dette har Forsvarsbygg
utvist grov forsømmelse i saksbehandlingen mht innsyn fra Nautå som
åpenbart er langt mer problematisk rent sikkerhetsmessig enn annet ikke
eksisterende og nærmest virtuelt innsyn som synes å bli gitt all fokus.
Mht Forsvarsbyggs påpeking at Forsvaret må forvente kritikk fra
allierte nasjoner dersom strategiske kapasiteter viktige for Nato

utsettes for unødig risiko, så må det kunne påstås at Forsvarsbygg har «skutt
seg selv i foten» mht de innsynsvurderinger og reguleringsforslag som til de
grader utsetter Natos strategiske kapasiteter for alvorlig risiko.
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SABOTASJEFRYKT: Nye russiske våpensystemer,
spesielt en kraftig forbedret versjon av en russisk
skarpskytterrifle, kan bli brukt til å ta ut norske og
allierte kampfly på Evenes i en tidlig
innsatssituasjon i en krise eller krig. Det frykter
amerikanske eksperter som har utarbeidet en
trusselvurdering for Evenes flystasjon. Evenes skal
bli enebase for norske F-35-kampfly og maritime
patruljefly i nord. Foto: ROLV LEIRRO
En ny amerikansk trusselvurdering slår fast at
Evenes flystasjon er svært vanskelig å forsvare.
Spesielt bekymret er USA for en ny og forbedret
militær versjon av en russisk sniperrifle som har
rekkevidde på over 4200 meter, og som kan benyttes
til å skade norske og allierte kampfly.
Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no
Trusselvurderingen er utarbeidet av Milcon (Military
construction), som har ansvaret på amerikansk side for
utbygging av amerikansk militær infrastruktur i USA og i
allierte land. I forbindelse med etableringen av Evenes
flystasjon som framtidig enebase i Nord-Norge for
kampfly og maritime patruljefly har amerikanske
eksperter vurdert forutsetningene for å ivareta en
tilfredsstillende styrkebeskyttelse på flystasjonen. Evenes
skal etter planen også huse amerikanske og allierte
flystyrker i nord i forbindelse med øvelser, samt i kriseog krigssituasjoner.

https://www.aldrimer.no/bekymret-for-sabotasjerisiko-pa-evenes/[04.06.2019 14:35:51]
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Kan være uegnet
Vurderingen forelå i august i fjor, opplyser amerikanske
forsvarskilder. Ekspertene uttrykker bekymring for
topografien rundt flystasjonen, der det er forholdsvis
enkelt for spesialstyrker å innta en posisjon som ligger
utenfor perimetersikringen, dvs sperringene.
— Trusselvurderingen konkluderte med at en «high
angle threat», kombinert med faren som fiendtlige SOFog AMR-team representerer, utelukker Evenes som en ny
fellesoperativ, alliert flystasjon i High North, hevder en
forsvarskilde som har tett kontakt med amerikanske
kolleger.
(Artikkelen fortsetter under bildet.)

SÅRBARE: Norske og allierte F-35 kampfly er
avanserte krigsmaskiner, men sårbare når de står
på bakken. Her et norsk F-35A Lightning II avbildet
på Luke Air Force Base i Arizona, USA. Foto:
TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET
Spesielt peker Milcon på at et nytt russisk anti-materiell
snipersystem har rekkevidde på over 4200 meter, noe
som skaper nye utfordringer for Evenes som framtidig
enebase for Luftforsvaret i Nord-Norge.
Milcon står også bak vurderinger som har ført til
skjerpede krav om voller og annen skjerming av norske
og allierte kampfly på Ørland hovedflystasjon. Dette er
tiltak som er iverksatt for å skjerme kampflyene fra
direkte innsyn, for blant annet å redusere risikoen for at
kampflyene kan beskytes eller på annen måte rammes
fysisk mens de står ubeskyttet på bakken.
Kan skade F-35
Etter hva Aldrimer.no forstår, er det trolig det russiske
snipersystemet SVLK-14S Sumrak (også kjent som
«Twilight») som det henvises til i Milcons
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trusselvurdering for Evenes flystasjon.
Topografien rundt Evenes gjør det mulig å få en effektiv
bruk av et slikt våpen på rekkevidder helt ned til mellom
1500 og 2000 meter.
Snipersystemet kan bli brukt til å skade og sette ut av
spill norske F-35-kampfly i en tidlig innsatssituasjon, slik
at kampfly som står på Quick reaction alert-beredskap
for NATO aldri greier å ta av.
(Artikkelen fortsetter under bildet.)

EKSTREM REKKEVIDDE: Den russiske
skarpskytterriflen SVLK-14S Sumrak (også kjent
som «Twilight») er treffsikker på rekkevidder langt
over 2000 meter, ifølge produsenten. En militær
versjon av riflen kan ramme mål på over 4200
meter, ifølge forsvarskilder. Foto: LOBAEV ARMS
Forsvarskilder forteller at kuler fra den russiske
sniperriflen er en utgangshastighet som gjør at det tar
mange sekunder fra skudd blir avfyrt til kulene treffer
sine mål.
— Før styrkene på Evenes skjønner hva som skjer og
lenge før de kan iverksette eventuelle mottiltak, vil
spesialstyrkene ha rukket å forflytte seg fra sin
opprinnelige posisjon, sier en forsvarskilde.
Det finnes også andre russiske snipersystemer som med
enkle modifikasjoner kan ramme mål over 2000 meter
unna.
Mange av sikkerhetstiltakene som er benyttet på Ørland
vil ikke kunne brukes på Evenes, får Aldrimer.no
opplyst, gitt topografien i området.
Vil ikke kommentere
Aldrimer.no har kontaktet både USAs ambassade i Oslo
og det amerikanske forsvarsdepartementet i Pentagon for
å innhente kommentarer. Ambassaden har svart at den
pågående budsjettkrisen i USA ikke gjør det mulig å
besvare henvendelsen.
En talsmann ved pressekontoret til USAs
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forsvarsminister besvarte Aldrimer.nos henvendelse først
etter to uker.
«USA utfører jevnlig vurderinger av kapasiteter for
styrkebeskyttelse, infrastruktur og logistikk. Men vi
omtaler eller offentliggjør aldri resultatene eller detaljer
som fremgår av disse vurderingene. Denne virksomheten
bør ikke fortolkes å være noe annet enn en del av vår
løpende og ordinære rutineaktivitet», skriver Pentagons
talsmann Eric Pahon i en e-post til Aldrimer.no.
Pentagon har som etablert rutine å forsøke å avklare
eventuelle uttalelser som kan berøre nærstående allierte
med de respektive landene, herunder om det er greit at
amerikanske talsmenn besvarer henvendelser fra andre
lands journalister.
Unnvikende svar
Ifølge amerikanske forsvarskilder, som har lest
trusselvurderingen, skal norske myndigheter ha blitt gjort
kjent med innholdet av den.

TALSPERSON: Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i
Forsvarsdepartementet. Foto: FD
Det vil Forsvarsdepartementet (FD) hverken bekrefte
eller avkrefte, etter å ha brukt åtte dager på å besvare
Aldrimer.nos henvendelse.
FD vil heller ikke svare på om den amerikanske
trusselvurderingen kan få konsekvenser for framtidige
sikkerhetstiltak eller drift ved Evenes flystasjon eller om
vurderingene har skapt økt alliert interesse for bruk av
Andøya flystasjon til framtidige allierte luftoperasjoner.
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«Det å utarbeide trusselvurderinger med tilhørende
anbefalte tiltak, uavhengig av hvor man er på
trusselskalaen (fred, krise, krig), er en del av det daglige
arbeidet i Forsvaret. Det er ikke naturlig for oss å
kommentere hverken våre egne trusselvurderinger eller
andre lands vurdering av eventuelle nye våpensystemer
som utvikles, og/eller hvordan disse vil kunne virke mot
norske installasjoner», skriver underdirektør Ann Kristin
Salbuvik i FD i en e-post til Aldrimer.no.
Spørsmålene
Aldrimer.no stilte følgende spørsmål til FD:
1. Er Forsvarsdepartementet/Forsvarsstaben kjent med
vurderingene? Har
Forsvarsdepartementet/Forsvarsstaben mottatt
dokumentet eller blitt orientert om vurderingene? Hvis
ja: Vil dette få noe å si for framtidig bruk av Evenes?
2. Gitt rekkevidden til det nye russiske snipersystemet, er
det forsvarlig at Evenes skal være norsk QRA-base for F35?
3. Er ovenstående forhold vurdert ifbm valget av Evenes
evt mtp videre utbygging av Evenes? Vurderes det
ytterligere sikkerhetstiltak?
4. Andøya har langt bedre sikkerhetsmargin/-avstander til
eleverte posisjoner rundt flystasjonen Er dette en
medvirkende årsak til at Andøya har fått økt relevans
som mulig framtidig base for alliert mottak?
***
Tips oss: Vet du noe om denne saken eller har du
nyhetstips om andre saker du vil at vi skal skrive om? Ta
kontakt med oss, enten på post@aldrimer.no eller via det
krypterte kontaktskjemaet på våre nettsider. Dersom du
ønsker å sikre deg komplett anonymitet – last ned TOR
browser og gå inn på vår
tipsplattform  www.securileaks.org mens du er inne i
TOR-browseren.
Støtt oss: Vi blir veldig glade dersom du ønsker å støtte
vår kritiske og uavhengige journalistikk økonomisk. Mer
informasjon her.
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