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SAKSPROTOKOLL 
 
Klima- og miljøplan for Sandnes 2020- 2025. Sluttbehandling og godkjenning. 
 
 
Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 19.10.2020 sak 144/20 
 
Kommuneplanutvalget behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 10/20: 
 
Møtebehandling i kommuneplanutvalget 
Oddny Helen Turøy (Krf) satte frem følgende forslag: 
 
Nytt kulepunkt s. 60 
Vi vil samarbeide tett med friluftsrådene om sikring, tilrettelegging og drift. 
 
Andreas Nordang Uhre (MDG) foreslo følgende: 
 
Forslag 1: 
I avsnittet «mål» på s. 7 i hoveddokumentet endres andre setning: 
 
I tråd med klimaloven skal kommunen jobbe systematisk mot det nasjonale målet om minst 40 
prosent reduksjon av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990.  
 
endres til 
 
Kommunen skal jobbe systematisk mot det skjerpede nasjonale målet om minst 50 prosent 
reduksjon av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990.  
 
 
 
 
Forslag 2: 
Ny setning til slutt i avsnittet «mål» på s. 7 i hoveddokument: 
 
Kommunens målsetning er å innen 2030 redusere egne direkte klimagassutslipp med minst 80 
prosent fra referanseåret 2018. 
 
Forslag 3: 
Tillegg til handlingsdelens avsnitt 2.1 Naturmangfold, viltforvaltning og fiske, punkt «sikre 
helhetlig planlegging og arbeid med biologisk mangfold», underpunkt nr. 6, s. 9: 
 
Vurdere innføring av Smart kantslått langs veier og gang- og sykkelstier, etter modell fra 
Universitetet i Sørøst-Norge. 
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Jan Refsnes (SV) satte frem følgende forslag: 
 
Side 4  

Endring av tekst før kulepunkt: 
For flere av temaene som inngår i planen er det listet opp prinsipper og viktige hensyn 
som skal legges til grunn for kommunens arbeid med: 
Nytt kulepunkt – øverst 
 Handling- og økonomiplan med klimabudsjett. 

Tilleggspunkt:  
 Lokal areal- og transportplan 

 
1.1 Klimautslipp 

Mål 
Side 7 
Sandnes kommune slutter seg til det nasjonale målet for klimautslipp. I tråd med 
klimaloven skal kommunen jobbe systematisk mot målet om minst 50 prosent reduksjon 
av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990. 

 
Tillegg til kulepunkt 4 side 7: 
 Vi vil legge til rette for økt bruk av el-bil (så tillegget: -og el-sykkel) 

 
Tillegg:  
I tillegg vil Sandnes kommune arbeide for å redusere nedbygging av naturen i tråd med 
FNs naturpanel sine anbefalinger. 

 
Nytt kulepunkt: 
 Vi vil lage et klimabudsjett 

 
Under punktet ladbare kjøretøy side 12 og 13. 
Tilleggstekst første avsnitt: 
Men målet er reduksjon i bruk av bil, for å redusere utslipp av mikroplast i naturen. 

 
2.1 naturmangfold, viltforvaltning og fisk 

Side 22. 
Tillegg kulepunkt  
 Vi vil arbeide for varig vern av Sandnesmarka 

 
Endre siste kulepunkt: 
 Villreinens leveområder skal ivaretas. 

 
Badeplasser 
Side 29 
Tilleggstekst etter andre avsnitt: 
Sandnes kommune driver Ølberg camping i Sola kommune, og vil arbeide for at området 
skal være offentlig og tilgjengelig for allmenheten også i framtiden. 

 
2.3 Jordvern 

Side 31 
Tilleggspunkter: 
 Vi vil arbeide for at staten i sine planer skal ta mer ansvar for bevaring 

av natur, landbruksjord og sikre at vi opprettholder biologisk mangfold. 

 Vi vil styrke jordvernet og redusere nedbygging av landbruksjord 

 Vi vil lage et arealregnskap 
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 Vi vil innføre naturøkonomi- verdisette natur, landbruksjord og biologisk 

mangfold 

 
Slik skal vi jobbe for å bevare matjord 
Side 32 
Tillegg sist i andre avsnitt: 
I tillegg er landbruk innenfor grensene i Sandnesmarka underlagt sterkt vern. 

 
3.1 Vann  

Side 36 
Nytt kulepunkt: 
 Vi sier nei til nye oppdrettsanlegg som ikke er lukket og bærekraftige. 

 
3.2 Støy 

Side 43 
Endre tekst i siste setning i siste avsnitt: 
Etablering av vindkraftanlegg vil føre til at de stille områdene i kommunen reduseres.  

 
3.4 Luftforurensing 

Side 47 
Nytt kulepunkt: 
 Etablere målestasjon for luftkvalitet i Oalsgata 

 
3.6 Avfall og plast 

Side 55 
nytt kulepunkt: 
 Lage plan for utskifting av gummigranulat på kunstgressbaner til mer 

miljøvennlig materiale 

 
4.1 Sandnesmarka og regionale friluftsområder 

Side 63 
Under tilrettelegging – tillegg etter siste setning: 
Her samarbeider Sandnes kommune med Friluftsrådene, i tillegg til Turistforeningen og 
andre. 

 
Leiv Rune Mjølsnes (H) satte frem følgende tilleggsforslag: 
 
 Klima- og miljøplanens «Mål» s. 7 endres til: 

 

Sandnes kommune slutter seg til det nasjonale målet for utslipp av 
klimagasser. I tråd med klimalovens målsettinger skal kommunen jobbe 
systematisk og målrettet med å redusere eget klimagassutslipp. 

 
 3.4 Luftforurensing, nytt tillegg i handlingsdelen 

 
Det skal i perioden vurderes etablert en egen målestasjon for luftkvalitet i 
Sandnes kommune. 

 
Votering 
Rådmannens innstilling datert 10.09.2020 ble enstemmig vedtatt. 
Turøy sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uhre sitt forslag ble tatt opp til punktvis votering: 
Forslag 1 fikk 3 stemmer (MDG, SV og Krf) mot 10 og falt. 
Forslag 2 fikk 2 stemmer (MDG og SV) mot 11 og falt. 
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Forslag 3 fikk 3 stemmer (MDG, SV og Krf) mot 10 og falt. 
 
Refsnes sitt forslag ble tatt opp til punktvis votering: 
S.4 Nytt kulepunkt og tilleggspunkt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt. 
S.7 Avsnitt fikk 2 stemmer (SV og Krf) mot 11 og falt 
S.7 Tillegg fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.7 Nytt kulepunkt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.12 og 13 (ladbare kjøretøy) tilleggstekst fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.22 Tillegg kulepunkt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.22 Endre siste kulepunkt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.29 (Badeplasser) tilleggstekst etter andre avsnitt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.31 Tilleggspunkter fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.32 Tillegg sist i andre avsnitt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.36 Nytt kulepunkt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.43 Endre tekst i siste setning i siste avsnitt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.47 Nytt kulepunkt fikk 2 stemmer (SV og Krf) mot 11 og falt 
S.55 Nytt kulepunkt fikk 1 stemme (SV) mot 12 og falt 
S.43 Under tilrettelegging – tillegg etter siste setning fikk 2 stemmer (SV og Krf) mot 11 og falt 
 
Mjølsnes sitt forslag, kulepunkt 1, fikk 2 stemmer (H) mot 11 og falt 
Mjølsnes sitt forslag, kulepunkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommuneplanutvalget 
Kommunestyret godkjenner Klima- og miljøplan for Sandnes 2020-2025, datert 
10.09.20.   
 
Nytt kulepunkt s. 60. 
Vi vil samarbeide tett med friluftsrådene om sikring, tilrettelegging og drift. 
 
3.4 Luftforurensing, nytt tillegg i handlingsdelen 
Det skal i perioden vurderes etablert en egen målestasjon for luftkvalitet i Sandnes kommune. 
 

Møtebehandling i kommunestyret 
 
Andreas Nordang Uhre (MDG) fremmet følgende forslag: 
 
Forslag 1: 
I avsnittet «mål» på s. 7 i hoveddokumentet endres andre setning: 
 
I tråd med klimaloven skal kommunen jobbe systematisk mot det nasjonale målet om minst 40 
prosent reduksjon av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990.  
 
endres til 
 
Kommunen skal jobbe systematisk mot det skjerpede nasjonale målet om minst 50 prosent 
reduksjon av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990.  
 
Forslag 2: 
Ny setning til slutt i avsnittet «mål» på s. 7 i hoveddokument: 
 
Kommunens målsetning er å innen 2030 redusere egne direkte klimagassutslipp med minst 80 
prosent fra referanseåret 2018. 
 
Forslag 3: 
Endring av handlingsdelens avsnitt 2.1 Naturmangfold, viltforvaltning og fiske, punkt «sikre 
helhetlig planlegging og arbeid med biologisk mangfold», underpunkt nr. 6, s. 9: 
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«grøntanlegg og veianlegg»  
 
endres til  
 
«grøntanlegg, veianlegg og gang- og sykkelstier».  
 
Heidi Bjerga (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Side 4  
Endring av tekst før kulepunkt: For flere av temaene som inngår i planen er det listet opp 
prinsipper og viktige hensyn som skal legges til grunn for kommunens arbeid med:  
 
Nytt kulepunkt – øverst  Handling- og økonomiplan med klimabudsjett.  
 
Tilleggspunkt:  Lokal areal- og transportplan  
 
1.1 Klimautslipp  

Side 7 Mål  

Sandnes kommune slutter seg til det nasjonale målet for klimautslipp. I tråd 
med klimaloven skal kommunen jobbe systematisk mot målet om minst 50 

prosent reduksjon av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990.  
Tillegg til kulepunkt 4 side 7:  
 Vi vil legge til rette for økt bruk av el-bil (så tillegget: -og el-sykkel)  

 
 

Tillegg:  
I tillegg vil Sandnes kommune arbeide for å redusere nedbygging av naturen i 
tråd med FNs naturpanel sine anbefalinger.  

Nytt kulepunkt:  
 Vi vil lage et klimabudsjett  

Under punktet ladbare kjøretøy side 12 og 13.  
Tilleggstekst første avsnitt: Men målet er reduksjon i bruk av bil, for å 
redusere utslipp av mikroplast i naturen.  

 
2.1 Naturmangfold, viltforvaltning og fisk  

Side 22. Tillegg kulepunkt  
 Vi vil arbeide for varig vern av Sandnesmarka  
Endre siste kulepunkt:  

 Villreinens leveområder skal ivaretas.  
Side 29 Badeplasser  

Tilleggstekst etter andre avsnitt: Sandnes kommune eier Ølberg camping i 
Sola kommune, og vil arbeide for at området skal være offentlig og tilgjengelig 
for allmenheten også i framtiden. Jæren Friluftsråd forvalter området for 

kommunen.  
 

2.3 Jordvern  
Side 31 Tilleggspunkter:  

 Vi vil arbeide for at staten i sine planer skal ta mer ansvar for bevaring av 
natur, landbruksjord og sikre at vi opprettholder biologisk mangfold.  

 Vi vil styrke jordvernet og redusere nedbygging av landbruksjord  

 Vi vil lage et arealregnskap   
 Vi vil innføre naturøkonomi- verdisette natur, landbruksjord og biologisk 

mangfold  
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Side 32 Slik skal vi jobbe for å bevare matjord  

Tillegg sist i andre avsnitt: I tillegg er landbruk innenfor grensene i 
Sandnesmarka underlagt sterkt vern.  

 

3.1 Vann  
Side 36 Nytt kulepunkt:  

 Vi sier nei til nye oppdrettsanlegg som ikke er lukket og miljømessig 
bærekraftige.  

 

3.2 Støy  
Side 43 Endre tekst i siste setning i siste avsnitt: Etablering av vindkraftanlegg 

vil føre til at de stille områdene i kommunen reduseres.  
 

3.4 Luftforurensing  
Side 47 Nytt kulepunkt:  
 Etablere målestasjon for luftkvalitet i Oalsgata  

 
3.6 Avfall og plast  

Side 55 nytt kulepunkt:  
 Lage plan for utskifting av gummigranulat på kunstgressbaner til mer 

miljøvennlig materiale  

 
4.1 Sandnesmarka og regionale friluftsområder  

Side 63 Under tilrettelegging – tillegg etter siste setning: Her samarbeider 
Sandnes kommune med Friluftsrådene, i tillegg til Turistforeningen og andre. 

 
Votering 
Det ble foretatt punktvis votering av forslaget fremmet av Bjerga: 
Side 4 endre tekst fikk 7 stemmer (SV, MDG, Rødt, V) og falt. 
Punkt 1.1 fikk 7 stemmer (SV, MDG, Rødt, V) og falt. 
Punkt 2.1 fikk 7 stemmer (SV, MDG, Rødt, V) og falt. 
Punkt 2.3 fikk 7 stemmer (SV, MDG, Rødt, V) og falt. 
Punkt 3.1 fikk 3 stemmer (SV, Rødt) og falt. 
Punkt 3.2 fikk 7 stemmer (SV, MDG, Rødt, V) og falt. 
Punkt 3.4 fikk 3 stemmer (SV, Rødt) og falt. 
Punkt 3.6 fikk 6 stemmer (SV, MDG, Rødt) og falt. 
Punkt 4.1 fikk 7 stemmer (SV, MDG, Rødt, V) og falt. 
 
Forslag 1 fremmet av Uhre fikk 7 stemmer (MDG, SV, V, Rødt) og falt. 
Forslag 2 fremmet av Uhre fikk 3 stemmer (MDG) og falt. 
Forslag 3 fremmet av Uhre fikk 11 stemmer (MDG, Krf, Sv, Rødt, V) og falt. 
 
Innstillingen fra møtet i kommuneplanutvalget 22.09.2020 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret 
Kommunestyret godkjenner Klima- og miljøplan for Sandnes 2020-2025, datert 
10.09.20.   
 
Nytt kulepunkt s. 60. 
Vi vil samarbeide tett med friluftsrådene om sikring, tilrettelegging og drift. 
 
3.4 Luftforurensing, nytt tillegg i handlingsdelen 
Det skal i perioden vurderes etablert en egen målestasjon for luftkvalitet i Sandnes kommune. 
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Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 


