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Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet
- Offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram
Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan
for Preikestolen og Lysefjordområdet. Regionalplanen skal blant annet erstatte
gjeldende fylkesdelplanen for Preikestolområdet.
Preikestolen og Lysefjordområdet har et potensial for markedsføring av
regionen, og kan gi positive ringvirkninger for reiselivsbaserte næringer andre
steder i fylket. Kapittel 6.2.3 omhandler regionale ringvirkninger knyttet til
reiseliv, og kan derfor ha interesse for kommuner i hele fylket. Med bakgrunn i
dette sendes forslag til planprogram på høring til alle kommuner i Rogaland.

Hensikten med planarbeidet og regionalplanen
Formålet med planen er å ivareta regionale og nasjonale interesser knyttet til å
bevare natur, kulturmiljø og landskap i Preikestol- og Lysefjordområdet, og
samtidig legge til rette for friluftsliv, reiseliv og andre næringer.
Regionalplanen skal avklare ambisjoner og mål for utvikling og bevaring i
Preikestolen og Lysefjordområdet, samt beskrive tiltak for å nå målene.
Foreslått planområde er nærmere beskrevet i forslaget til planprogram.
Det vil bli vurdert om det skal utarbeides mål og tiltak for å fremme regionale
ringvirkninger knyttet til reiseliv. Omfang av dette vil blant annet avhenge av
hvilke tilbakemeldinger kommuner utenfor planområdet gir i denne høringen.
Planarbeidet skal bidra til å samordne aktører og virkemidler, og til at det
utvikles strategier og tiltak for å nå målene som blir satt.
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Høring av planprogram
Rogaland fylkeskommune varsler med dette brev at forslag til planprogram blir
lagt ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven
§§4-1 og 8-3. Vedtak om høring er gjort i fylkesutvalgets møte 20. september
2022, sak 180/2022.
Vi vil med dette invitere aktuelle myndigheter, kommuner, organisasjoner og
andre interesserte til å gi uttalelse til forslaget til planprogram.
Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, utfordringer og
tema for planarbeidet, framdrift og medvirkning. Endelig planprogram vil bli
utarbeidet etter høringsperioden. Regionalplan for Preikestolen og
Lysefjordområdet vil deretter bli utarbeidet på grunnlag av det vedtatte
planprogrammet.
Forslag til planprogram er vedlagt. Det er også tilgjengelig på fylkeskommunens
nettsider på denne lenken.

Vi ønsker tilbakemelding på
Vi ønsker særlig tilbakemelding på om planprogrammet treffer i forhold til:
-

Plantemaer. Inneholder forslaget til planprogram de rette plantemaene
for videre arbeid?

-

Planavgrensning. Er planavgrensningen hensiktsmessig? Ved andre
forslag til planavgrensning, så ber vi om at dette begrunnes.

-

Prioriteringer. Er det enkelte plantemaer eller annet som bør prioriteres i
det videre arbeidet med utarbeidelse av regionalplanen? Vi ber om at
eventuelle forslag begrunnes.

-

Regionale ringvirkninger for reiseliv. Bør planen inneholde mål og tiltak i
for regionale ringvirkninger for reiseliv? Det er ønskelig med innspill til
hvordan dette bør gjøres og hvor stort regionalt område som bør legges
til grunn.

Det er også ønskelig med innspill til om det er:
- Særskilte utfordringer som bør vurderes nærmere i planprosessen og i
regionalplanen?
-

Muligheter for utvikling som bør vurderes i planprosessen og i
regionalplanen?
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Høringsfrist og gjennomføring av høringen
Høringsuttalelser til forslaget til planprogram sendes til: firmapost@rogfk.no
Merk e-posten med «Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet».
Eventuelt brev, send til: Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 sentrum,
4001 Stavanger.
Høringsfristen er 2. desember 2022.

Høringsmøte
Det vil bli holdt et høringsmøte på Teams onsdag 9. november 2022, kl. 12.00,
hvor det blir gjort nærmere rede for planprogrammet, medvirkning og planlagt
fremdrift for planprosessen.
Påmelding til høringsmøtet er nødvendig. Påmelding gjøres via denne lenken.

Mer informasjon
Mer informasjon om planprogrammet og regionalplanarbeidet ligger på våre
nettsider:
Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet - Rogaland fylkeskommune
(rogfk.no)
For ytterligere informasjon, ta kontakt med prosjektleder Vegard Næss.
E-post: vegard.naess@rogfk.no , tel: 51 56 67 95

Hilsen

Christine HaverChristine Haver
avdelingssjefregionalplansjef

Vegard Næss
seniorrådgiver

Vedlegg: Forslag til planprogram - Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet
Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.
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Adresseliste
Gjesdal kommune
Hjelmeland kommune
Sandnes kommune
Sirdal kommune
Stavanger kommune
Strand kommune
Agder fylkeskommune
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Rogaland
Haugesund kommune
Vindafjord kommune
Tysvær kommune
Utsira kommune
Karmøy kommune
Kvitsøy kommune
Bokn kommune
Sauda kommune
Suldal kommune
Randaberg kommune
Sola kommune
Klepp kommune
Time kommune
Hå kommune
Bjerkreim kommune
Eigersund kommune
Sokndal kommune
Lund kommune
Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
landskapsvernområde
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Miljødirektoratet
Statens vegvesen
Luftfartstilsynet
Statnett
Arkeologisk museum Stavanger
Ryfylkemuseet
Stiftelsen Preikestolen
Lysefjorden Utvikling
Fortidsminneforeningen Rogaland
Fortidsminneforeningen Ryfylke lokallag
Forum for natur- og friluftsliv
Ryfylke friluftsråd
Jæren friluftsråd
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Stavanger turistforening
Bratte Rogalands venner
Rogaland Alpine redningsgruppe
Lysekraft DA
Naturvernforbundet i Strand
Naturvernforbundet i Rogaland
Norsk Folkehjelp Strand og Forsand
Høllesli Sameige
Lyse Sameie
Næringsforeningen i Stavanger
Næringsforeningen avd.
Norwegian Experience
Ryfylke vassområde
Rogaland bondelag
Rogaland bonde- og småbrukarlag
Norges kystfiskarlag
Sørvest Norges Kystfiskarlag
Norges Fiskarlag Vest
Birdlife Rogaland, NOF avd. Rogaland
Rogaland jeger- og fiskerforening
Næringsforeningen i Stavanger
Næringsforeningen i Stavanger, avd. Strand
Reisemål Ryfylke
Region Stavanger
Ryfylke IKS
Destinasjon Haugesund og Haugalandet
Lyse Kraft DA
Lyse Lnett
Lyse Konsern
Sandnes Havn KF
Stavangerregionen Havn IKS
Norwegian film
NHO Rogaland
NHO Reiseliv
LO
Virke
Avinor
Forsvarsbygg
KS
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Grønn by
Idrettsforbundet
IVAR
Rogaland brann og redning
Helse Vest
Jordvernforeningen i Rogaland
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