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Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF, org. nr. 998 129 028) viser til høring av revidert utgave 
av ny kommuneplan for Sandnes. FNF er et samarbeidsnettverk bestående av natur- og 
friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Til sammen representerer vi betydelige allmenne interesser 
innen naturvern, landskap og friluftsliv. 

Natur og friluftsliv under press 
I uttalelsen vår til ny kommuneplan for Sandnes gav FNF tydelig beskjed om at natur- og 
friluftslivsinteressene i kommunen er under press. Den reviderte planen adresserer noen av 
momentene vi tar opp. Blant annet er det gledelig at byggegrensen til vassdrag blir utvidet og at man 
legger opp til å følge vannressurslovens krav om kantsone.  

Det bekymrer FNF at det politiske flertallet i Sandnes går imot Statsforvalterens innsigelser og 
Kommunedirektørens egne anbefalinger. Dette gjelder spesielt for: 

- Masseuttakene Sv17 ved Kyllesvatnet og Sv18 ved Åreskjold 
- Massefylling Ma17 Årsvoll 
- Hytteområdene Hø41 og Hø42 ved Vårli, og Hø46 på Ims 
- Boligområdet Au56 Skaret 

  

Høringsuttalelse 
Kommuneplan for Sandnes – Revidert utgave 

https://fnf-nett.no/rogaland/wp-content/uploads/sites/19/2022/07/Horingsuttalelse-kommuneplan-2023-2038.pdf


  

Side 2 av 2 

Disse områdene innehar særlige natur- og friluftslivskvaliteter som vi ber politikerne om å ivareta. Å 
ta de følgende områdene inn i kommuneplanen anser vi som konfliktfylt og et klart brudd med 
kommuneplanens egne mål som sier at Sandnes kommune skal: 

- bevare viktige naturverdier, kulturlandskap og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og 
læring i naturen 

- sikre grønne strukturer for å håndtere mer nedbør som følge av klimaendringer 

Vi ber om at områdene tas ut av kommuneplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Rogaland 
 

 

_____________________________  

Endre Hovland  
Koordinator 
FNF Rogaland 

  

Kopi: 

Rogaland fylkeskommune 

Statsforvalteren i Rogaland 

 


