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Prosjekt 100401 - Evenes - utarbeidelse av ny reguleringsplan for 
Evenes flystasjon - oversendelse av planforslag med 
konsekvensutredninger 
 
Viser til brev av 19.07.2018 der Forsvarsbygg bes utarbeide forslag til statlig reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Evenes flystasjon og for den delen av Harstad/Narvik lufthavn som er nødvendig for å 
legge til rette for utbygging som dekker Forsvarets behov. 

Vedlagt følger forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Planforslaget består av planbeskrivelse, 
planbestemmelser og plankart. Som vedlegg til planforslaget følger xxx temarapporter, 
miljøoppfølgingsprogram og miljørisikovurdering. 

Forsvarsbygg har i prosessen med utarbeidelse av planforslag hatt flere samhandlingsmøter med berørte 
kommuner, regionale fagmyndigheter og Avinor. I tillegg har det vært gjennomført konsultasjoner med 
Sametinget og reindriftsnæringen. 

Dersom Forsvarsdepartementet har behov for ytterligere informasjon om planforslaget, så kan det på 
forespørsel gjennomgås i eget møte eller ettersendes. 

Vi gjør oppmerksom på at vedleggene nedenfor ikke inngår i denne forsendelsen grunnet filenes størrelse, men 
er tilgjengelige for nedlasting fra prosjekthotell Interaxo. 

  
Margrete Breivik Dahl   
Forsvarsbygg  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 
Vedlegg: 
1 Evenes reguleringsplan - planbeskrivelse 
2 Evenes reguleringsplan - plankart 
3 Konsekvenser for støy 
4 Konsekvenser for reindrift 
5 Evenes reguleringsbestemmelser 
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6 Konsekvenser for naturmiljø 
7 Konsekvenser for kulturminner og 

kulturmiljø 
8 Konsekvenser for landskapsbildet 
9 Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv 
10 Konsekvenser for veg og transportnett 
11 Konsekvenser for grunn og vannmiljø 
12 Lokale og regionale virkninger 
13 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
14 Konsekvenser for landbruk 
15 Miljøoppfølgingsplan ytre miljø 
16 Miljørisikovurdering avisingskjemikalier 

Evenes 


