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Møtesalen ved Ørland kultursenter var smekkfull da prosjektleder Erlend Settemsdal i Forsvarsbygg onsdag kveld orienterte om behovet for å
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Åfjord

Stinn brakke på Ørland kultursenter da Forsvarsbygg orienterte om
behovet for å leie leiligheter til ansatte ved kampﬂybasen.
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På sikt kan Forsvarsbygg ha behov for å leie inntil 200 leiligheter på Brekstad
og omegn, men direktør kampﬂybase Olaf Dobloug sier til Fosna-Folket at
man på kort sikt, det vil si nærmest mulig 1. februar 2017, ser behov for å
leie 20 leiligheter. Dette kan være leiligheter som private leier ut, men det
skal i utgangspunktet være minst tre boenheter samlet for at utleiere skal
komme i betraktning.

Totalansvar
Når det gjelder behovet ut over dette, som vil omfatte fra 80 til 180
boenheter, så forklarer Dobloug at man primært ønsker å løse dette gjennom
en såkalt OPS-anskaﬀelse (oﬀentlig privat samarbeid). I ordinær
sammenheng vil det bety at private leverandører har totalansvaret for å
utvikle, drifte og vedlikeholde boligene i leieperioden.
Forsvarsbygg har tidligere kunngjort at man har et 20-års perspektiv på
behovet for leie av leiligheter.

Mange forespørsler

Direktør kampﬂybase i Forsvarsbygg Olaf Dobloug
(t.v.) og ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland har
begge som mål å bidra til bolyst for forsvarsansatte.
Foto: Skjalg Ledang

- Vi har ᴀ猁ått veldig mange forespørsler, både fra private og bedrifter, etter at
Forsvarsbygg for en drøy uke siden kunngjorde konkurranse om
leilighetsbehovet på Doﬃn (Database for oﬀentlige innkjøp, red. anm.),
forteller Dobloug.
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LES OGSÅ: Forsvarsbygg jakter 200 utleieboliger i Ørland
Under orienteringsmøtet onsdag kveld hadde svært mange funnet veien til
Ørland kultursenteret. Både private og profesjonelle aktører i bygge- og
boligmarkedet fylte møterommet. Også Ørland kommune var representert,
og da møtet var over var det en fornøyd ordfører Tom Myrvold (H) som slo
av en prat med Olaf Dobloug.

Tidsbegrenset
- Bruken av leilighetene er en del av forsvarets personalpolitikk. Men vi har
inntrykk av at leilighetene som Forsvarsbygg nå er ute etter er ikke ment
som permanent bosted for forsvarsansatte, men som en tidsbegrenset bolig
før man eventuelt investerer i egen bolig, sier Dobloug.
- Vi har et felles mål med kommunen og Forsvaret om å bidra til bo- og
blilyst for forsvarsansatte, sa Dobloug i etterkant av møtet.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Forsvarsbygg jakter
200 utleieboliger i
Ørland
Ønsker langvarige kontrakter med leietid
inntil 20 år. LES MER

Vedlikeholdsbygget for F35:

50 millioner for 19
porter

Forsvarsbygg inngikk tirsdag kontrakt med
det nederlandske selskapet Protec Industrial
Doors om kjøp av porter til det nye
vedlikeholdsbygget for F-35 på Ørland
ﬂystasjon. LES MER

Her får ordføreren
100 millioner kroner i
skolegården
Leksvik-bonde
føler seg utnyttet
av Forsvarsbygg

- Veldig gode
nyheter for
Ørland og
Trøndelag

10 støyboliger får
brev i posten

- Dette er det største beløpet jeg har kvittert
ut i løpet av 40 år i bransjen, sa direktør
kampﬂybase Olaf Dobloug i Forsvarsbygg da
han i skolegården ga ordfører Tom Myrvold
(H) i Ørland kommune oppgjøret for
støyutsatte Hårberg skole. LES MER
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Leksvik-bonde føler
seg utnyttet av
Forsvarsbygg
- Helt bak mål, sier leksværingen Morten
Stefan Berg om at han blir tatt til inntekt for
at gårdbrukere i støysonen ved
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kampﬂybasen kan fortsette med husdyrhold
sjøl om de må ﬂytte fra gården. LES MER

