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Dette brevet sendes fra: Styret i FNF Rogaland  
 

FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer  

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også nettverk for FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Merknad til Plan 0590 Ny hovedvannledning vest  
 

FNF Rogaland sendte tidligere i år kommentar til Plan 0601 Overvannskulvert SUS 2023 der vi 

påpekte behov for naturbaserte og åpne løsninger for Grannesbekken. Dette både av hensyn til 

naturmangfold og klimatilpasning. Hvordan vannledningens krysning vil ta hensyn til 

vannforekomsten er ikke særlig klar i Plan 0590. Vi legger derfor ved vår kommentar til Plan 0601 her 

og ber om at denne også inkluderes i arbeidet videre med plan for vannledningen. Vi viser også til 

kommentar fra Naturvernforbundet i Rogaland: 

https://naturvernforbundet.no/rogaland/nyhetsarkiv/apne-grannesbekken-til-hafrsfjord-

article39028-1276.html 

I 2010 foreslo Naturvernforbundet og Ecofact et samarbeidsprosjekt med kommunene for å redusere 

forurenset avrenning til Hafrsfjorden. Sola kommune var da ikke klar for å inngå et samarbeid. I 

mellomtiden har vi forpliktet oss til å følge EUs vanndirektiv og fulgt opp med en norsk vannforskrift. 

Disse inkluderer sterke føringer for bredt samarbeid og medvirkning og at dette er forutsetning for å 

nå miljømålene. Hafrsfjord skal være prioritert i Jæren vannområde sitt arbeide men vi vet lite om 

tiltak. De frivillige organisasjonene skal som sagt inviteres til å delta i arbeidet og vi foreslår at Sola 

kommune, sammen med nabokommuner, nå revurderer forslaget fra 2010.  

Regionalplan for vannforvaltning skal nå revideres og høringsfrist for planprogrammet og 

utfordringsdokumentet var i juli d.å. I FNF Rogalands innspill inkluderte vi også der utfordringer som 

gjelder Grannesbekken. Både vannledningen og arbeid med overvannshåndtering byr på en unik 

mulighet for å forbedre den økologiske tilstanden i bekken og dermed også i deler av Hafrsfjorden. 

Hafrsfjorden er høyt prioritert i vannforvaltningsarbeidet. Vi ber om at følgende også tas med i 

arbeidet med vannledningen: 

 

‘‘Kloakk – Overløp - Tre bilder fra Grannesbekken, Sola Kommune: 

Bildet til venstre er fra november 2018 med gråvann og sterk kloakklukt og toalettpapir som renner 

ut i Hafrsfjord i Naturreservat (foto i midten). Bildet til høyre viser at det aksepteres utslipp av kloakk 
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i overløp ut i Hafrsfjord, og Sola kommune oppgir at vannet inneholder tarmbakterier og bading 

frarådes. Denne typen utslipp bør fjernes. 

 

   

FNF og Naturvernforbundet sendte innspill til høring om ny kulvert og løsning i forbindelse med 

bygging av nytt sykehus. Naturbaserte løsninger og overholdelse av vanndirektivet bør være en 

selvfølge.’’ 

 

Til slutt vil vi minne om at trafikkforholdene til gående og syklister må tas spesielt hensyn til i 

anleggsperioden. Vi ber om at Syklistenes Landsforening (SLF) Nord-Jæren holdes underrettet om det 

videre arbeidet, aller helst konsulteres tidlig om hvordan tilrettelegging best kan foretas. 

 

Med vennlig hilsen 

for FNF Rogaland 

 

Emily L. Halvorsen 

Koordinator 

 

Vedlegg: 

FNF Rogalands kommentar til planoppstart av overvannskulvert 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Rogaland 

Vannregionmyndigheten i Rogaland (VRM) 

IVAR IKS 

Stavanger kommune Park og veiavdeling 

Jæren vannområde 

Syklistenes Landsforening (SLF) Nord-Jæren og Ryfylke 


