
1

Emily Halvorsen

Fra: Emily Halvorsen
Sendt: torsdag 14. januar 2021 21:47
Til: abbi@ha.kommune.no; akg@ha.kommune.no; hgis@ha.kommune.no; 

post@ha.kommune.no
Kopi: fmropost@fylkesmannen.no; Fylkeskommune Rogaland 

(firmapost@rogfk.no)
Emne: Til kommunedirektøren - anmodning om stans av arbeid i Kvalbeinskogen

Til kommunedirektøren, kommunalsjef for tekniske saker og næring, og landbrukssjef i Hå kommune, 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland har blitt varslet via frivillige medlemmer om arbeid i Kvalbeinskogen. Vi 
stiller spørsmål om lovligheten ved arbeidet som vi mener er i strid med kommuneplanen. Vi ber om at 
kommunedirektøren stanser arbeidet. FNF Rogaland skal behandle svar fra Landbruksdirektoratet i sitt styremøte 
mandag 18/1. Vi gjør kommunen oppmerksom på at FNF Rogaland har til hensikt å gå videre med saken med 
direktoratet da vi har grunn til å tro at det er begått saksbehandlingsfeil og ønsker derfor også å fremme saken for 
Sivilombudsmannen. I lys av sakens stilling ber vi om at arbeidet stanses umiddelbart. 
 
I vedtaket fra direktoratets brev datert 10/12/20 har vi merket oss at vedtaket ikke kan påklages, men vil varsle 
direktoratet om at det etter vår oppfatning er gjort klare feil i saksbehandlingen. Dette gjelder både da saken ble 
oversendt fra kommunen til fylkesmannen, i fylkesmannens behandling av saken samt i direktoratets behandling av 
saken. Vi mener at vedtakene som er fattet må anses som ugyldige, jf. Forvaltningslovens §31 pkt. c. Før vi ber om 
sivilombudsmannens vurdering vil vi først be enten direktoratet eller Landbruks- og matdepartementet om å gjøre 
en ny vurdering av saken.  
 
Hå kommune har i sin kommuneplan avsatt området som hensynssone bevaring naturmiljø og dette er ikke blitt 
vurdert i behandling av saken. Slik vi ser det, kan det ikke gis tillatelse til omdisponering av arealet uten at det 
behandles som en dispensasjonssak, jf. PBL §11-6, 2. og 3. ledd. Etter styremøte i FNF Rogaland mandag vil vi sende 
fyldig begrunnelse der vi spesifikt tar opp manglende vurdering av natur- og miljøinteressene knyttet til 
skogsområdet. 
---------------------------------- 
Med vennlig hilsen 
Emily Halvorsen, koordinator 
 

 
 

+47 46850786  -  fnf-nett.no/rogaland 
Besøksadresse: Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger 
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland samarbeider 20 frivillige 
organisasjoner og friluftsrådene om viktige saker og planer som berører naturen, friområder, aktivitet og opplevelse. 
 


