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Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 1. 
september 
 
Det vises til høring av regional plan for arealbruk av 05.05.2021.  
 
Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter Plan- og 
bygningsloven. 
 
Vi har utarbeidet en veileder ‘Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging’. Veilederen kan lastes 
ned fra Forsvarsbyggs nettsider: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/  

 
Regional plan for arealbruk 
Forsvarsbygg har gjennom deltakelse i regionalt planforum, og ved å ha fått tilsendt utkast til regional 
plan for arealbruk (RPA) i Trøndelag underveis i arbeidet, fått mulighet til å gi innspill til planarbeidet.  

Skyte- og øvingsfelt i sjø 
Langs kysten er det mange arealbruksinteresser. En av disse er forsvarets skyte- og øvingsfelt. Hensynet 
til skyte- og øvingsfeltene i sjø er nærmere omtalt i RPA under punkt 5.6.1 Akvakultur og andre marine 
næringer i sterk vekst. Slik vi vurderer det er våre innspill til dette punktet innarbeidet i planforslaget.  

Gjennom RPA oppfordrer Trøndelag fylkeskommune til interkommunal planprosesser når det gjelder 
planlegging i sjø da det ofte berører flere kommuner. Forsvarsbygg støtter oppfordring da skyte- og 
øvingsfelt ofte strekker seg over flere kommuner, og må vurderes som en del av en helhetlig nasjonal 
struktur. 

Vindkraft på land 
Vi gjør generelt oppmerksom på at etablering av vindkraft kan påvirke Forsvarets elektroniske 
infrastruktur. Det gjelder faste primærradarer som kontroll- og varslingsradarer og kystradarer, mobile 
våpensystemer med egne radarer, passive sensorer og radiolinjer. Vindkraftverk utgjør også 
luftfartshinder. Dette innebærer utfordringer ved flyplasser med militær lufttrafikk, militære skytefelt for 
fly og helikopter og for Forsvarets lavflyging.  

I RPA er det angitt at Trøndelag har tatt sin del av vindkraftutbyggingen på land, og at kunnskapen fra den 
pågående utbyggingen av vindkraft og kraftnett i Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det vil bli 
aktuelt å bygge ut nye vindkraftanlegg på land. Det pekes på at en slik kunnskapsinnhenting bør skje ved 
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neste revisjon av regional plan for arealbruk. Forsvarsbygg ber av hensyn til Forsvarets interesser om å 
bli involvert i dette arbeidet ved neste revisjon.  

Havvind 
Tilsvarende utfordringer med påvirkning på Forsvarets elektroniske infrastruktur m.m. gjelder også ved 
etablering av havvind. I den sammenheng kommer også potensialet for konflikt med Forsvarets skyte- og 
øvingsfelt i sjø inn som en faktor. I RPA henvises det til at to områder i Trøndelag som ble vurdert i 
strategisk konsekvensutredning fra NVE (2013) ikke nådde opp i den nasjonale prioriteringen, men at det 
på sikt kan bli aktuelt å åpne områder for havvind i Trøndelag. Det gjelder imidlertid ikke for 
planperioden 2021-2030.  

I planperioden vil det ifølge Trøndelag fylkeskommune først og fremst være aktuelt å gjøre flere 
utredninger om havbasert vindkraft for å være forberedt om de tekniske og økonomiske forutsetningene 
endrer seg. Forsvarsbygg ber av hensyn til Forsvarets interesser om å bli involvert i dette arbeidet ved 
neste revisjon. 

Regional plan for kulturmiljø og regional plan for vannforvaltning  
Forsvarsbygg vil gi egne innspill til de regionale planene for kulturmiljø og vannforvaltning. Slik vi 
vurderer det er innhold og føringer i utkast til overnevnte planer samordnet og referert til i regional plan 
for arealbruk.  

 
 
Bjørn Bergesen  
Leder arealplan  
Eiendomsforvaltning 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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