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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN  
 

UFA behandlet i møte 25.02.2015 sak 29/15. Følgende vedtak ble fattet: 
 

Utvalg for arealsakers vedtak med 8 mot 1 (Strandskog) stemmer etter forslag fremmet av Nora 

Nilsen med tilleggspunkt fremmet av Ine Bertelsen : 

Generelt: Sola kommune slutter seg i det alt vesentligste til faggruppens konklusjoner, bortsett fra 

pkt. 6.1 hvor vi er av den mening at kommunene også skal ha ansvar for forvaltningen av egen del av 

et verneområde som omfatter flere kommuner. Dette er nærmere begrunnet nedenfor.  

Vi har ellers nedenstående kommentarer til noen av punktene.  

  

KOMMENTARER:   

1.3. Sola kommune har samme erfaring som framkommer hos faggruppen om brukernes situasjon, 

beskrevet i dette punktet. 

 

  

1.4. Det framgår her at strandsonen som er definert som det sammenhengende 100-metersbeltet fra 

Svenskegrensen til Grense-Jacobselv, ikke i sin helhet er omfattet av faggruppens arbeid.  

 

Sola kommune mener at også 100m beltet må inkluderes der dette faller innenfor et 

landskapsvernområde, og at disse områdene likebehandles med innlandsområder. 

  

2.2 Sola kommune slutter seg fullt ut til faggruppens konklusjoner vedrørende forenkling. 

  

6.1  Her påpekes det at kommuner ikke alltid bruker sitt handlingsrom fullt ut.  

Ved forvaltning av verneområder som omfatter flere kommuner, må også hver av kommunene selv 

kunne forvalte sin del. 

 

Der hvor det er nødvendig å opptre ensrettet vil kommunene kunne gjennomføre dette like 

enkelt gjennom samarbeid her som på de mange andre viktige områdene hvor kommunene 

samarbeider. (Vann og avløp, renovasjon, brannvern, industriområder, skoler, boligområder, 

legevakt, omsorg osv.) 

Dette gjøres på en utmerket måte og med stor suksess i de fleste kommuner.  

 



Det er beklagelig at rapporten ikke omhandler kulturminner og miljø i utmark. 

 

 
 
 

 
Med hilsen 
Politisk sekretariat 
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