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Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon - 
Oversendelse av planforslag med konsekvensutredninger 
 
Forsvarsdepartementet (FD) viser til brev av 28. mars 2017 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) med tilslutning til bruk av statlig reguleringsplan for 
Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, og til brev av 28. juni 2018 for fastsettelse av 
planprogram.  
 
Forsvarsbygg har, på vegne av FD, utarbeidet 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, samt temarapporter for 
konsekvensutredninger, miljøoppfølgingsprogram og miljørisikovurdering. Forsvarsbygg har i 
prosessen med utarbeidelse av planforslag hatt flere samhandlingsmøter med berørte 
kommuner, regionale fagmyndigheter og Avinor AS. I tillegg har det vært gjennomført 
konsultasjoner med Sametinget og reindriftsnæringen. 
 
På grunn av fremdriften i den videre prosessen, og av betydning for prosjekter på 
flystasjonen, er det ønskelig at planen kan legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig.  
I forståelse med KMD vil saksdokumentene, inkludert temarapporter for 
konsekvensutredninger, bli lagt ut på Forsvarsbyggs nettside for Evenes flystasjon. 
 
Med hilsen 
 
Anders Melheim (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Rune Fagerli 
avdelingsdirektør 
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