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Møtebehandling 
 
Daria Maria Szymaniuk (MDG) fremmet følgende  
 
«Punkt 1 endres til:  
Stavanger kommune slutter seg i hovedsak til justerte planretningslinjer, men ber om at hele 
kommunen inkludert hele Ombo blir i område 2.  
Punkt 2 som i innstillingen.» 

 
Leif Arne Moi Nilsen (FrP) fremmet følgende alternative forslag:: 
 
«Stavanger kommune mener prinsipalt at kommunene må få større mulighet til å avgjøre 
strandsonevernet selv. Dette vil åpne muligheten for en større differensiering av vernet innen en 
kommune. Subsidiært ønsker Stavanger kommune regelverket knyttet til sone 3 for hele 
kommunen.» 
 
Dagny S. Hausken (Sp) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 på vegne av Sp og 
KrF:  
« 

1. Stavanger kommune slutter seg i hovedsak til justerte planretningslinjer, men ber om 
at de ikke landfaste øyene i Finnøy kommunedel blir lagt i sone 3.» 

   
 
Votering 
Gjeldende innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 12 stemmer (Ap, H, FNB, KrF (subsidiært) 
Alternativt forslag til pkt. 1 på vegne av MDG, SV, Rødt, og V fikk 4 stemmer (MDG, SV, Rødt, V)  
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Endringsforslag til pkt. 1 på vegne av Sp og KrF fikk 2 stemmer (Sp, KrF (primært) 
Gjeldende innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 17 stemmer (Ap, H, FNB, MDG, SV, Rødt,  
Frp’s alternative forslag fikk 2 stemmer (FrP) 
  
 
Formannskapets flertallsvedtak 

 
1. Stavanger kommune slutter seg i hovedsak til justerte planretningslinjer, men ber om at 

grensen mellom områder i sone 2 og 3 i kommunedel Finnøy justeres slik at hele øya Ombo 
blir en del av sone 3.  

2. Ytterligere differensiering av strandsonevernet internt i Stavanger kommune vil i tråd 
med nye retningslinjer gjøres i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Her er det viktig 
å videreføre bestemmelser om bosettingshensyn og muligheter for næringsutvikling på 
ikke landfaste øyer. 
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