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Stavanger kommune 

Stavanger, 06.01.2023 

Dette brevet sendes på vegne av frivillige organisasjoner i Stavanger: KFUK-KFUM speidere i Stavanger, Norges 
Speiderforbund Vesterlen krets, Norsk Ornitologisk Forening/Birdlife Rogaland, Stavanger og Rogaland Jeger og 
Fiskerforening, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Turistforening, Sørmarkas venner, Naturvernforbundet i 
Rogaland og Stavanger Kajakklubb 

Stavanger faglige råd i Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) viser til tilleggshøring av ny 
arealdel for Stavanger kommune. FNF er et samarbeidsnettverk bestående av natur- og 
friluftslivsorganisasjoner. Til sammen representerer vi betydelige allmenne interesser innen 
naturvern, landskap og friluftsliv. 

Utvidelse av tennisbaner 
FNF har tidligere gitt uttalelse til den nye kommuneplanen for Stavanger. I den uttalelsen var vi 
tydelige på at tennisbanene på Blidensol på Madla burde omreguleres til idrettsanlegg. På den måten 
ville det være synlig hvor den faktiske grønnstrukturen er. Vi gav også klar beskjed om at en utvidelse 
av tennisbanene ikke må skje.  

I tilleggshøringen ser vi at det legges opp til en omregulering. Det er vi fornøyd med. Nå blir det synlig 
i kommuneplanen at dagens tennisbaner ikke er grønnstruktur. Vi er urolige over at kommunen i 
tillegg har lagt inn forslag om utvidelse mot øst. FNF kan ikke se annet enn at en utviding av 
tennisbanene på Blidensol vil bryte med hovedmålet i Grønn plan: 

Stavangers grønnstruktur skal bevares og videreutvikles som bruks- og rekreasjonsområder 
for mennesker, for naturmangfold og for å bidra til klimatilpasning. 

Det er også en vedtatt strategiprosess for å verne Sørmarka og den sammenhengende 
grønnstrukturen i Stavanger, noe området på Blidensol er en del av.  

FNF anser det som konfliktfylt å fortsette nedbyggingen av grønnstruktur. Vi oppfordre kommunen til 
å finne alternative, allerede nedbygde, områder der det kan anlegges tennisbaner.  

 

 

 

 

 

 

 

Tilleggshøring for ny arealdel 
Høringsuttalelse 

https://fnf-nett.no/rogaland/wp-content/uploads/sites/19/2022/10/Ny-arealdel-og-gronn-plan-%E2%80%93-Stavanger-kommune.pdf
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Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Rogaland 
_____________________________  

Endre Hovland 
Koordinator 
FNF Rogaland 
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