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Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 for
Malvik kommune - PlanID 201701
Det vises til høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030. Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets
arealbruksinteresser i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven.
Forsvarsbygg har pågående et tiltak i Muruvik. Forsvarsbygg er i ferd med å inngå en avtale med Bane
NOR SF, grunneier av 55/368, om Forsvarets privatrettslige rettigheter til eiendommen.
For å sikre Forsvarets behov også offentligrettslig vil vi med dette spille inn behov for hensynssone etter
Pbl §11-8 pkt d Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter Sikkerhetsloven. Sonen er avgrenset av
nevnte grunneiendom, se vedlagte kart.
Hensynssone etter Pbl §11-8 pkt d
Sone etter Sikkerhetslovens §18a Adgang til steder og områder.
For å sikre Forsvarets behov for kunnskap om og mulighet for kontroll med andre tiltak i nærområdet vil
vi dessuten spille inn følgende hensynsone for området rundt:
Hensynssone etter Pbl §11-8 pkt a
Sikringssone
Sone for militær virksomhet. Det tillates ikke etablering av virksomhet som kan utgjøre en trussel
i forhold til Forsvarets virksomhet.
Vedlagte 2 kart viser omfanget av nevnte hensynssoner.
Innspillene begrunnes med vitale sikkerhetsinteresser for Forsvaret. Dersom innspillet ikke tas til følge vil
vi fremme innsigelse til dette.
Vi er kjent med Fylkesmannens samordning av statlige innsigelser, og at statsetater skal sende uttalelser
med innsigelser til Fylkesmannen 10 dager før kommunens høringsfrist. Dette har ikke latt seg gjøre for
oss i denne saken, og dette brev sendes derfor både kommunen og Fylkesmannen som adressat.
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