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Oppdragsnavn: Detaljregulering for kraftkrevende industri ved Undheim 
Oppdragsnummer: 628706-01 
Utarbeidet av:  Christian Meyer 
Dato: 03.09.2020 
Tilgjengelighet:  Åpen 

Planinitiativ for detaljregulering 0528.00 for kraftintensiv 
næring ved Undheim 
 

 

1. BAKGRUNN 
På vegne av Weatherlands AS har Asplan Viak AS utarbeidet planinitiativ og planprogram for 
detaljregulering for kraftintensiv næringsvirksomhet på Høg- Jæren. Nærhet til vindmølleparken, og 
nærhet til den nye 132 kV høyspentledningen Bjerkreim- Opstad som er under utbygging, gjør 
området til en svært aktuell lokalitet for kraftintensiv næring. I kommuneplanen 2018 – 2030 er et 
område på 64 daa disponert til kraftintensiv næring. I planarbeidet skal det vurderes om 
næringsarealet kan få en annen form/arealavgrensning, men det skal ikke reguleres mer enn 64 daa 
til næringsformål. 
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Figur 1: Planområdet ligger på Høg- Jæren, ca 2,5 km sør for Undheim. 

2. FORMÅL 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for kraftintensiv næringsvirksomhet. Det er 
foreløpig ikke avklart hvem som skal etablere seg på eiendommen. Det jobbes spesielt opp mot 
aktører innen datalagring/ datasenter og batteriproduksjon. Det vil også bli vurdert om det kan 
legges til rette for næringsvirksomhet som kan dra nytte av overskuddsvarme fra kraftintensiv 
næring. 
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3. PLANOMRÅDET 

 

Figur 2: Planområdet. Bakgrunnskart: Kommuneplan 2018. 

 

Planområdet omfatter et areal på ca 139 daa, med følgende arealfordeling og arealformål i gjeldende 
kommuneplan: 

Næringsareal NU1 64 daa 

Vindkraft 33 daa 

Veiareal og eksisterende rensepark 10 daa 

Landbruksareal  32 daa 

Totalt 139 daa 

Figur 3: Planområdet: Eksisterende arealfordeling og arealstatus i kommuneplanen. 

 

Tabell 1: Grunneiere i planområdet.  

Gnr 46 bnr 18 Preben Undheim  

Gnr 46 bnr 47 Geir Tore Skårland 

Gnr 46 bnr 216 Rogaland fylkeskommune 
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Planområdet omfatter næringsarealet NU1 i kommuneplanen, samt arealer nord og sør for NU1.  I 
kommuneplanen er det avsatt 64 daa til næringsvirksomhet, og dette er et premiss for det videre 
planarbeidet. Det er imidlertid et ønske å vurdere formen/ arealavgrensningen på næringsområdet 
nærmere i reguleringsplanen, uten å gå ut over et samlet næringsareal på 64 daa. Dette for å legge til 
rette for større næringsaktører med pre- definerte arealbehov. En aktuell batteriprodusent har f. eks. 
stilt krav om 80m x 500m areal.  

På arealer regulert til vindkraft skal det vurderes etablert transformatorstasjon for omforming av 
kraft til planområdet, da dette arealet ligger nærmest den nye 132 kV linja. Sørvestre hjørne av 
foreslått planområde kan være aktuelt for plassering av kum for slokkevann for planområdet, da 
dette er høyeste punkt i planområdet på 241 moh.  

Øst for fylkesveien er eksisterende rensepark tatt med i planområdet. Funksjonen til renseparken 
ønskes opprettholdt, og det skal vurderes om renseparken kan optimaliseres og benyttes til 
fordrøyning av overvann for planområdet. Arealet skal ikke reguleres til næringsvirksomhet. 

 

Figur 4: Plassering av eksisterende rensepark. Forslag til plangrense vist med svart strek.  

 

Dagens arealbruk i planområdet er landbruk (fulldyrka og beitemark), veiareal og rensepark. 

4. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANFORSLAGET 

Det vil bli utarbeidet konsekvensutredning for planforslaget, for utredningstemaene landskap, 
naturmiljø, vannmiljø, landbruk, samfunnsmessig betydning, arealbruk i områder regulert til 
vindkraft, energi, beredskap/ulykkesrisiko og kulturminner. Se vedlagt planprogram for utfyllende 
beskrivelse.   
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5. VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET 

Planforslaget kan gi endrede støyforhold for nærområdet, og vannmiljø må sikres spesielt da 
planområdet drenerer til Stormyråana som er en del av det verna Håelva- vassdraget. Se vedlagt 
planprogram for utfyllende beskrivelse.  

6. PLANLAGT BEBYGGELSE UTENFOR PLANOMRÅDET 

Det er ingen pågående reguleringsplaner i nærområdet. I kommuneplanen er det et område på 
motsatt side av fylkesveien disponert til fremtidig masseuttak, men ikke endelig vedtatt. Saken er 
sendt til departementet for endelig avklaring, grunnet innsigelse som ikke er avklart.  

7. UTBYGGINGSVOLUM, BYGGEHØYDER OG INFRASTRUKTUR 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for kraftintensiv næringsvirksomhet, med et samlet bruksareal 
anslått til ca 50.000 m2 BRA. Det ønskes tilrettelagt for flate næringstomter, gjennom 
planering/terrassering. Alternativt kan det legges til rette for at deler av bygningsmassen kan bygges 
inn i terrenget. Byggehøyder vil bli vurdert i planarbeidet.  

I planarbeidet vil det også bli vurdert om det kan tilrettelegges for annen næringsvirksomhet som 
kan dra nytte av overskuddsvarma fra kraftintensive næringsvirksomheter. Det skal også legges til 
rette for en transformatorstasjon i forbindelse med næringsarealet.  

Det planlegges direkteadkomst fra fylkesveien til planområdet, plassering avklares i planarbeidet. 

Det er ikke VA- nett i planområdet. VA- løsninger vurderes og fastsettes i VA rammeplan for 
planarbeidet.  

8. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER 

Landskapsvirkning  

Landskapstilpasning må utredes i konsekvensutredning. Tilrettelegging for næringsområde krever 
omfattende terrengbearbeiding og terrassering. Det skal legges vekt på å begrense fjernvirkninger, 
ved å bygge deler av terrassene inn i eksisterende terreng, og sikre tiltalende overganger/randsoner.  

Massehåndtering 

Terrengbearbeiding vil kreve større massehåndtering. Det vil bli redegjort for disponering av 
eventuell overskuddsmasse i reguleringsplanen. Matjord skal sikres forsvarlig gjenbruk til 
landbruksformål. 

9. SAMFUNNSSIKKERHET 

Brannvannsdekning  

Det må sikres tilstrekkelig trykk og volum på slukkevann for planområdet. Vurderinger og løsninger 
vil inngå i VA rammeplan, og tilfredsstillende slukkevann vil sikres i reguleringsplan.  

ROS- analyse 

Det vil bli utarbeidet ROS- analyse for planforslaget. Aktuelle tema er: 
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- Fare for iskast fra vindmøller 
- Grunnstabilitet 
- Utforming og sikring av skråningsutslag for å unngå skredfare  
- Trafikksikkerhet 
- Vurdering av fare for utslipp/ vassdragsforurensning 
- Brannvannsdekning 
- Flom 

10. VARSEL OM PLANOPPSTART 

Aktuelle høringsinstanser for planarbeidet er Fylkesmannen, Rogaland fylkeskommune, NVE, Lyse, 
Statnett og Direktoratet for mineralforvaltning. 

Grunneiere vil bli varslet iht. naboliste fra Time kommune. 

11. PROSESS FOR MEDVIRKNING 

Medvirkning i planprosessen vil følge kravene i plan- og bygningsloven § 5.1 og 5.2. Det er mottatt en 
forhåndsuttale til planarbeidet fra Fylkesmannen, se vedlegg til referat fra oppstartsmøtet.  

12. KONSEKVENSUTREDNING 

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning §6 og §8: 

§ 6 bokstav b) Vedlegg 1 punkt 24: 

Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha 
planprogram 

Reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven for tiltak i vedlegg I. 

Næringsbygg, bygg for offentlig 
eller privat tjenesteyting og bygg 
til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2 

 

Planarbeidet skal legge til rette for utbygging av mer enn 15.000m2 BRA til næringsformål, og det er 
dermed krav om konsekvensutredning med planprogram etter § 6.  

Planarbeidet er også vurdert etter § 8:  

§ 8  bokstav a) Vedlegg 2 punkt 10 a) 

Planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn 

Planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. 

Utviklingsprosjekter for 
industriområder.  

 

Planarbeidet er vurdert at planarbeidet kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter 
§ 10 d), da det kan medføre omdisponering av områder avsatt til LNF i kommuneplanen. Det er 
dermed også krav om konsekvensutredning etter § 8.  

Ansvarlig myndighet er planmyndigheten Time kommune.  

Det er utarbeidet planprogram, se vedlegg.  


