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Uttale til oppstartsmelding - Sveio - 40/2 mfl - symje- og idrettshall - 
detaljreguleringsplan 

Vi viser til dykkar brev 26.06.20 om detaljreguleringsplan for symje- og idrettshall i Sveio. 
Planområdet ligg i Sveio sentrum og utgjer 40 dekar.  
 
Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for symje- og idrettshall i tilknyting til eksisterande 
skule og idrettsanlegg. Sveio kommune har vurdert at planarbeidet ikkje utløyser krav om 
konsekvensutgreiing.  
 
Fylkesmannen minner om at statlege planretningslinjer skal leggjast til grunn ved planlegging etter 
plan- og bygningslova (pbl) § 6-2 andre ledd. Fylkesmannen ser ikkje at melding om oppstart er i 
strid med nasjonale føresetnader og forventningar. Fylkesmannen vil likevel kome med følgjande 
innspel til meldinga om oppstart: 
 
ROS-analyse 
Kommunane skal fremje samfunnstryggleik i planlegginga si, jf. pbl § 3-1 bokstav h. Pbl § 4-3 set 
difor krav om utarbeiding av ROS-analyse i alle plansaker, samt krav til handtering av risiko i plan. 
ROS-analysen skal vise risiko og sårbarheit som har verknad for spørsmålet om arealet er eigna til 
den aktuelle utbygging, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging. 
 
Klima og energi 
Kommunen skal i planlegginga si innarbeide tiltak og verkemiddel for å redusera utslepp av 
klimagassar og sikra meir effektiv energibruk og meir miljøvenleg energiomlegging, jf. statlege 
planretningslinje for klima- og arealplanlegging. Vi viser også til dei nasjonale forventningane til 
kommunal planlegging. Der vert det peika på at kommunane skal legge 
vekt på reduksjon av klimagassutslepp, energiomlegging og energieffektivisering gjennom 
planlegging og lokalisering av næringsverksemd, bustader, infrastruktur og tenester. 
Vi viser også til miljødirektoratet si nettside www.klimatilpasning.no der ein finn aktuell kunnskap og 
informasjon om klimatilpassing. 
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Barn og unge 
Omsynet til barn og unge sine oppvekstvilkår skal etter pbl § 1-1 femte ledd og pbl § 3-1 første ledd 
bokstav e ivaretakast i planlegginga. Rikspolitiske retningslinjer av 20.09.1995 og rundskriv T-2/08 
stiller nærmare krav til ivaretaking av barn og unge sine interesser i planprosessen.  
Planprosessen skal organiserast slik at ulike grupper av barn og unge får høve til å delta, for at 
synspunkt som gjeld barn skal kome fram og verte ein del av prosessen.  
 
Folkehelse 
Det er ei forventning i folkehelselova om at kommunane skal legge til rette for eit langsiktig og 
systematisk folkehelsearbeid for å fremme helse i befolkninga og bidra til å førebygge psykisk og 
somatisk sjukdom, skade eller lidingar. Alle planar skal fremme helse i befolkninga og motverke 
sosiale helseforskjellar, jf. pbl § 3-1 bokstav f. 
Planlegginga skal vere helsefremmande gjennom å fremme faktorar som styrkjer helsa og 
livskvalitet, og som bidreg til å verne mot negative faktorar, jf. folkehelselova § 4. Det skal såleis 
gjerast ei vurdering av konsekvensar for folkehelsa i all planlegging. 
 
Naturmangfald 
Vi minner om at dei konsekvensane reguleringsplanen har for endra arealbruk skal vurderast etter 
naturmangfaldlova. Dette må kome tydeleg fram i planarbeidet, jf. naturmangfaldlova §§ 7 til 12. 
 
Medverknad 
Alle som fremmer eit planforslag skal legge til rette for god medverknad i planprosessen, jf. pbl § 5-
1. Det ligg eit særleg ansvar for å sikre at barn og unge og andre som treng spesiell tilrettelegging får 
delta i planarbeidet etter rundskriv T-2/08 om barn og planlegging, samt H-2302 om medverknad i 
planlegging. 
På nettsida www.miljokommune.no kan ein hente nyttige tips til planlegging. 
 
Vi ønskjer lykke til med planarbeidet ! 
 
 
Med helsing 
 
Egil Hauge  
seksjonssjef 

  
 
Åse Vaag 
fagdirektør 
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