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Deres ref:    Vår ref: 14/09751-116 

Saksbehandler: Helge Fosså Arkivkode: --- 

 

 

Møte med Fylkesmannen om innsigelse til reguleringsplan 2014140 for 

idrettsformål, kirke og svømmehall på Iglemyr gnr./bnr. 39/23 mfl. Austrått, 

Sandnes.   
 

Det vises til uttalelse til plan 2014140 fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 30.11.2016. I denne uttalelsen ble 

det fremmet innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelse ble fremmet med grunnlag i rikspolitiske 

retningslinjer for barn og planlegging. Etter disse retningslinjer skal det skaffes fullverdig erstatning for 

arealer som er i aktiv bruk av barn og unge dersom slike areal skal nyttes til andre formål. For denne planen 

vurderer Fylkesmannen at det ikke lar seg gjøre å skaffe fullverdig erstatning til den delen av Riaren som 

utgår som friluftsområde og at resten av området blir vesentlig forringet av tiltaket. 

 

På grunnlag av dette ble det avtalt møte 20.12.16 med Fylkesmannens representant Morten Sageidet. Fra 

kommunen møtte Bjørn Totland og Helge Fosså. 

 

I møtet ble det opplyst at Fylkesmannen fastholdt sin innsigelse om at plassering av kirke var i strid med 

rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Fra kommunens side ble det fremhevet at det var viktig at 

planen ikke stoppet opp da det er et stort behov for idrettsformål og svømmehall i området. 

 

På grunnlag av dette ble det enighet om at område O GF1, friområde og O BR, kirke/annen religionsutøvelse 

tas ut av planen, slik at planarbeidet kan fortsette for den øvrige del av planen. Det var også enighet om at 

innsigelse mot etablering av kirke i området O BR vurderes i sammenheng med kommuneplanrevidering. 

 

Det bes om at Fylkesmannen bekrefter med dette at innsigelse til planen bortfaller i forhold til 

reguleringsplan 2014140.   

  

 

 

Med hilsen  

 

 

 

 Helge Fosså 

 fagleder 
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