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Forord 
 

På vegne av Sandnes Tomteselskap KF, Velde AS og Sviland Utvikling AS skal Asplan Viak AS utarbeide 
en detaljplan for et næringsområde på ca. 400 dekar på Sviland. Formålet med detaljplanen er å 
legge til rette for areal- og kraftkrevende næringsvirksomhet. 
 
Panasonic, Equinor og Hydro har invitert kommuner til melde inn aktuelle tomter til en 
batterifabrikk. Arealbehovet for første fase er ca. 400 dekar, med mulighet for utvidelse opp til ca. 
1.000 dekar. Aktuell bygningsmasse i første fase er 200.000 m2, og ca. 20 meter høyde. 
Driftsbemanning for første fase er anslått til 2.000 personer, hovedsakelig faglærte operatører og 
personell med høyskole/universitetsutdanning. Tomta skal være byggeklar senest i 2023. Sandnes 
kommune har meldt inn deler av utbyggingsområdene i Sandnes øst som aktuell tomt for denne 
etableringen, og er nå blant de 20 mest aktuelle kommunene for etablering. 
 
Dersom denne etableringen ikke blir aktuell, vil Sandnes Tomteselskap KF ferdigstille detaljplanen for 
å være aktuell for andre arealkrevende virksomheter. 
 
Området som det nå varsles planstart for omfatter ca. 2.000 dekar. Endelig plassering av 
næringsområde på 400 dekar til første fase er ikke fastsatt, det vil bli avklart i løpet av planarbeidet. 
Planområdet vil da bli vesentlig redusert, og kun inneholde det aktuelle næringsområdet på ca. 400 
dekar for første fase, med tilhørende adkomstveier, buffersoner og lignende. 
 
Ved oppstart av denne type detaljplaner skal det utarbeides et planinitiativ som redegjør for planens 
hensikt, rammer, medvirkning med mer. Det planlagte tiltaket er av en slik størrelse at det også 
utløser krav til konsekvensutredning. For planer med krav til konsekvensutredning skal det 
utarbeides et planprogram, som redegjør for planens formål, alternativer som vil bli berørt, 
utredningsbehov med mer. I samråd med Sandnes kommune har vi valgt å samle disse to 
dokumentene i et dokument. 
 
Berørte parter inviteres herved til å komme med innspill til planarbeidet og forslag til 
utredningstema. Etter høringen skal planprogrammet fastsettes av Sandnes kommune. 
 

Fagkyndig 
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1. PLANAVGRENSNING OG LOKALISERING 

1.1. Beliggenhet 

  
Figur 1: Planområdet ligger ved Sviland, ca. 6 km øst for Sandnes. 

 

Planområdet ligger nord for tettstedet Sviland, ca. 3 km fra Vatnekrossen og ca. 6 km fra Sandnes 
sentrum. Til overordnet vegnett (E39) via Vatnekrossen og Austrått-tunnelen er det ca. 6 km. 
Avstand overordnet vegnett via Sviland og Espelandsvegen er også ca. 6 km. Til Stavanger Lufthavn 
Sola er det ca. 20 km. 

Arealet er en del av den planlagte Sandnes Øst utbyggingen. 

1.2. Forslag til planområde 

Forslag til avgrensing av planområdet følger omtrentlig grensene til byggeområdene som er lagt ut i 
kommuneplanens arealdel.  Planområdet er ca. 2.000 dekar stort. Innenfor dette området skal det 
tilrettelegges for et næringsområde på ca. 400 dekar. 

Endelig planavgrensning vil bli avklart i løpet av planprosessen. Det vil da omfatte det planlagte 
næringsområdet, med tilhørende adkomstveier, buffersoner og lignende. Planområdet vi da trolig bli 
redusert til ca. 1/4 av det viste området. 
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Figur 2: Planområdet.  
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

(Se også forslag til utredningsprogram, kap. 8) 

2.1. Regionale føringer 

2.2. Dagens arealbruk 

Fv 316 Noredalsveien går langs planområdet i nord. Området er delt i to av Fv. 315 Svilandsveien 
med tilhørende gang- og sykkelveg.  

Øst for Svilandsveien er det i dag etablert næringsvirksomhet. Uttak av masser foregår på 
Torsteinsfjellet. Masseuttaket benytter seg av prosesseringsanlegget på Velde, og det er etablert en 
forbindelsesveg mellom masseuttakene under Noredalsveien. I området ligger også Østraadt Rør AS, 
som bruker masser i området til betongvareproduksjon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Ortofoto over planområdet.  

 

 

Figur 4: Østraadt Rør AS og masseuttaket i Torsteinsfjellet. Foto fra google.no/maps tatt 2019. 

 

Områdene vest for Svilandsveien er i hovedsak beitearealer med innslag av dyrka mark, noe skog og 
bart fjell. Innenfor området er det registrert to tomannsboliger, seks eneboliger (tre gardstun). 
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Figur 5: Nåværende landbruksareal vest for Svilandsveien, som er satt av til byutviklingsområde i 
kommuneplanen. Vedafjell i bakgrunnen. Foto fra google.no/maps tatt 2019. 

 

 

Figur 6: Området øst for Svilandsveien er avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Velde pukk i bakgrunnen. 

 

2.3. Tilliggende områder 

Tettstedet Sviland 

Sør for planområdet ligger tettstedet Sviland. Her er det i senere år bygd ut et større boligfelt. 
Vedtatt reguleringsplan er godkjent med ca. 150 boenheter bestående av rekkehus, lavblokk og 
eneboliger. Sviland skole og privat barnehage er etablerte offentlig/private tjenester. Videre er 
Sviland idrettspark opparbeidet med bl.a. konkurranseanlegg for BMX. Sviland kapell er knyttet 
sammen en mindre gravlund. I tillegg er det privat bedehus i tettstedet. 

Velde pukk 

Velde Pukk har 340 daa stort masseuttak på Kylles, og driftsavtale går til 2030. I samme område er 
også et massedeponi på ca. 320 daa. Deponiet skal tilbakeføres til landbruk etter hvert som etapper 
avsluttes. 

Friluftsområder 

Området er omgitt av fjell, åser, vassdrag og grøntdrag som er kategorisert som viktige eller svært 
viktige friluftsområder. Overordnet grønnstruktur «Sandnesmarkå» er delvis sammenfallende med 
disse områdene og ligger øst og vest for planområdet.   
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2.3.1. Eiendomsforhold 
Området rører ved 42 eiendommer fordelt på 28 ulike hjemmelshavere. Det er ikke registrert festere 
i området.  

 

 

Figur 7: Eiendommer som ligger helt, eller delvis innenfor planavgrensingen. Kilde: matrikkelen. 
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3. AKTUELLE OVERORDNA RAMMER OG PREMISSER 

3.1. Nasjonale og statlige føringer 

Nasjonale og statlige planer og føringer som ligger til grunn for planarbeidet: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (fastsatt 
26.09.2014) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (fastsatt 
28.09.2018) 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 14.05.2019)  

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (fastsatt 1995, sist revidert 2016) 
• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

3.2. Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 ble godkjent av Klima- og 
miljødepartementet i 2016. 

Planen skal bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, 
samt kommune- og fylkesgrenser. Dette oppnås ved å sette felles miljømål som alle sektorer er 
forpliktet til å jobbe for å nå. Formålet er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, og å forbedre og 
gjenopprette miljøtilstanden der tilstanden ikke er god nok. 

3.2.1. Regionalplan for Jæren og søre Ryfylke 
Planen ble vedtatt høsten 2020. 

Sviland er definert som lokalsenter i den regionale senterstrukturen. 

Regionalplanen omtaler ikke lenger Sandnes Øst som et område for byutvikling, slik det har vært 
forutsatt siden Fylkesdelplan for Nord Jæren ble vedtatt i 2000. Det åpnes imidlertid for 
næringsutvikling i området.  

Regionalplanen legger opp til at lokalisering av arbeidsplasser, handel og tjenester bør skje etter 
prinsippet om «rett virksomhet på rett sted» – det vil si at næringsvirksomheter finner lokalisering i 
næringsområder som passer med virksomhetens areal- og transportbehov. 

Deler av Sandnes øst pekes også på som et område for arealkrevende virksomhet (kategori 3, med 40 
– 100 % BRA). I Sandnes øst (Sviland) er det allerede virksomheter som kan kategoriseres som 
arealkrevende virksomheter (masseuttak og betongproduksjon).  
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Figur 8 Definisjon næringsareal (Regionalplanen 2020) 

 

Vedtaket om å fjerne Sandnes Øst som langsiktig utviklingsretning er påklagd av Sandnes kommune 
til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det pågår nå en prosess, der departementet 
vurderer klagen. En avgjørelse fra departementet er ventet i løpet av 2021. Eventuelle 
arealbruksendringer på Sviland må også vurderes opp mot pågående behandling av innsigelse til 
Regionalplan 2050. 

3.2.2. Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 - 2040 
Dette er en analyse og strategi for massehåndtering på Jæren. Vedtatt 2017. 

Planen har som hovedmål at arealplanlegging skal bidra til bærekraftig håndtering av 

overskuddsmasser på Jæren, ved å legge til rette for en mer sirkulær forvaltning av råstoffene. 

3.3. Kommunale føringer  

3.3.1. Kommuneplanens arealdel 
I gjeldende kommuneplan for Sandnes er det lagt til rette for en større byutvikling i Sandnes øst. 

Området ble disponert for utbygging i kommuneplanen i 2015. Området ble opprettholdt som 

utbyggingsområde i kommuneplanen vedtatt i 2019. 
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Kommuneplan for Sandnes med plangrensa inntegnet 

Planområdet har følgende arealfordeling og arealformål i gjeldende kommuneplan: 

Næringsareal SV6 og SV10          363 daa 

Bebyggelse og anlegg         961 daa 

Sentrumsformål   76 daa 

Landbruk-, natur- og friluftformål (LNF)  278 daa 

Veg  46 daa 

Grønnstruktur inkludert framtidig busstrasé  386 daa 

Totalt  2010 daa 

 

Arealet er omfattet av hensynssone med krav om samlet områdeplan for Sandnes Øst fase 2. Det er 

også del av innflyvningssone for Stavanger lufthavn. Det ligger flere hensynssoner for kulturminner 

inne i planområdet. 

Det er planlagt en bussvei inn i området. Trasè for bussveien er tilpasset stigningskrav og kurvatur for 

bybane. 
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Sandnes øst er delt inn i 3 ulike faser/delområder der aktuelt planområde er fase 2. Det er etablert et 

sett av bestemmelser og rekkefølgekrav til utbyggingen, som er utarbeidet på grunnlag av krav og 

behov tilknyttet området som et byutviklingsområde.  

Kommuneplanbestemmelsene finner du her: 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-

2019-2035/endelig-vedtatt/bestemmelser-og-retningslinjer-vedtatt-av-bystyret-11.3.19-revidert-

14.12.20.pdf 

3.3.2. Revisjon av kommuneplan 
Sandnes kommune har i pågående kommuneplanprosess utarbeidet en planstrategi og planprogram 

for kommuneplanen. Denne var på offentlig ettersyn våren/sommeren 2020, og ble behandlet 

22.09.20. Det arbeides nå med utarbeidelse av samfunnsdel og arealdel. 

Endring av planene for Sandnes Øst er ikke tema i planprogrammet 

I planprogrammet er skissert en oppgave om å foreta kartlegging av ledige næringsarealer, for å 

avdekke behov for eventuelt nye næringsarealer. I en orienteringssak til kommuneplanutvalget 

02.02.2021 informerte rådmannen om at arbeidet var i gang. Hun pekte også på behovet for å utrede 

arealer til kraftkrevende industri på Sviland, på bakgrunn av konkrete initiativ. Videre heter det: 

Rådmannen er opptatt av at overordnet arealbruk i utgangspunktet skal avklares i 

kommuneplan. Det vil likevel være tilfeller der det ikke er hensiktsmessig å vente på en 

kommuneplanavklaring. Rådmannen er kjent med at det er kommet konkrete initiativ og ønsker 

om å utrede arealer for areal-/kraftkrevende industri på Sviland. Behovet for tomt for 

kraftkrevende industri er et eksempel på et næringsformål og et arealbehov som en ikke tok 

høyde for da planprogrammet for ny kommuneplan ble vedtatt. Dette er også et eksempel på en 

sak der lokalisering vil kunne avgjøres før en får en kommuneplanavklaring. 

Rådmannen viser til at Plan- og bygningsloven åpner for å kunne starte reguleringsplanprosess i 

strid med overordnet plan/ kommuneplan. I slike tilfeller vil det som hovedregel stilles krav om 

konsekvensutredning, og overordnede myndigheter vil kunne fremme innsigelse til slike 

plansaker. Reguleringsplaner i strid med kommuneplan vil derfor innebære større usikkerhet. 

Kommunen har altså mulighet for å starte prosess med detaljregulering for næring på Sviland 

selv om dette området ikke er avklart i gjeldende kommuneplan. Med en slik prosess vil en kunne 

komme i posisjon på et tidligere tidspunkt. 

3.3.3. Klima- og miljøplan for Sandnes kommune 2020-2025 
Planen angir mål om reduserte utslipp av klimagasser, og peker på satsingsområder og tiltak for å nå 

målet. 

3.3.4. Næringsstrategi for Sandnes kommune 2021 – 2031. 
Næringsstrategien ble politisk behandlet i kommunestyret den 08.02.2021. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/endelig-vedtatt/bestemmelser-og-retningslinjer-vedtatt-av-bystyret-11.3.19-revidert-14.12.20.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/endelig-vedtatt/bestemmelser-og-retningslinjer-vedtatt-av-bystyret-11.3.19-revidert-14.12.20.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/endelig-vedtatt/bestemmelser-og-retningslinjer-vedtatt-av-bystyret-11.3.19-revidert-14.12.20.pdf
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I denne går det blant annet fram at Sandnes kommune har 5 satsningsområder innen 
næringsutvikling, der ett av disse er industri og at dette skal følges opp i videre 
kommuneplanarbeidet. 

Satsning på Industri beskrives blant annet slik:  

«Tilrettelegging av næringsarealer til eksisterende og ny industri samt kraftkrevende industrien vil 
være kritisk for å øke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser. I tillegg vil både kommunen og 
regionens næringsliv ha behov for markedstilgang internasjonalt for å kunne utvikle seg og vokse. Det 
er også viktig at kommunen bidrar til at rammer og regelverk er i tråd med dagens behov og 
muligheter slik at vi unngår situasjoner der «næringen springer foran planer og rammer». 

I næringsstrategien fremheves også at det er viktig å være en proaktiv næringskommune og at det er 
viktig å bidra til videreutvikling av eksisterende næringsareal og legge til rette for nye arealer. 
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3.4. Gjeldende reguleringsplaner 
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Masseuttak, 
massedeponi 
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Reguleringsplaner som ligger innenfor planområdet: 

PlanID Tittel Vedtatt år 

2001133 Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Skjørestad til Sviland 2010 

2011111 
Detaljregulering for krysset fv 315 Svilandsveien x fv 316 
Noredalsveien samt g/s-veg og avkjørsel ved Kylles  2013 

2007118 
Reguleringsplan for masseuttak gnr. 9, bnr. 57, Torsteinfjellet, 
Sviland 2013 

99104 Reguleringsplan for industriområde på Sviland 2005 

2014104 
Detaljregulering for næringsbebyggelse på gnr.24 bnr.25 m.fl., 
Sviland 2016 

 

Tilgrensende planer: 

PlanID Tittel Dato 

2005107 Reguleringsplan for gnr. 24, bnr. 25, 45, Sviland 2008 

2014133 
Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på 
gnr.9, bnr.7 m.fl.,Kylles 2017 

 

3.4.1. Pågående planer i området 
Det er ikke pågående reguleringsarbeid i området. 
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

4.1. Utbygging første byggetrinn 

Detaljplanen skal legge til rette for ca. 400 daa næringsareal for arealkrevende virksomheter. Det 
ønskes tilrettelagt for en sammenhengende flate. I løpet av planprosessen vil det bli vurdert om 
arealet kan legges på flere nivåer. Terrengtilpasning og massebalanse vil være sentrale tema i 
planarbeidet. 

Det er antydet en bygningsmasse på ca. 200 000 m2 BYA, 20 meter byggehøyde. 

Nødvendig infrastruktur til første byggetrinn må avklares i løpet av planprosessen, blant annet 
tilstrekkelig energiforsyning, tilkomst og VA-løsninger. Omlegging av Svilandsvegen kan også bli 
aktuelt. 

Det er antydet ca. 2.000 arbeidsplasser for første byggetrinn. 

Illustrasjonene under viser mulige plasseringer av næringsområdet, med omlegging av Svilandsvegen. 
Andre plasseringer og kombinasjoner kan også være aktuelle. 

 

  

  

4 prinsipper for næringsområdet.  

 

Hele planområdet bli vurdert for å finne den beste plasseringen av det 400 dekar store 
næringsarealet i første byggetrinn. I denne vurderingen vil et viktig tema være at de resterende 
utbyggingsområdene kan få en god utnyttelse til utbyggingsformål. 

Detaljplanen skal utarbeides robust og fleksibel slik at den tilrettelegger for annen arealkrevende 
næringsvirksomhet dersom den foreslåtte batterifabrikken utgår. 



 

side 19 av 36 

4.2. Videre byggetrinn 

Hele planområdet kan på sikt bli aktuelt som fremtidig næringsareal, med tilhørende grøntområder, 
veier, buffersoner mm. Dette kan enten være utvidelse av batterifabrikken (totalt ca. 1.000 dekar), 
eller til andre arealkrevende virksomheter. Her har vi ingen opplysninger om arealstørrelser, 
bygningsvolumer, type virksomheter osv. Det vil ikke bli utarbeidet en juridisk bindende plan for 
dette nå, men det vil bli utarbeidet en konsekvensutredning basert på at hele området inngår i nytt 
næringsområde. Mer om dette i kapittel 6. 
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5. KONSEKVENSUTREDNING 

5.1. Vurdering etter forskrift 

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger: 

§ 6 bokstav b) Vedlegg 1 punkt 24: 

Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding 

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.  

Ansvarlig myndighet er planmyndigheten Sandnes kommune.  

Da det ikke er avklart hvilken aktør som skal etablere seg, vil konsekvensutredningen ha fokus på 
utredning av generelle konsekvenser ved etablering av næringsvirksomhet. 

Dersom det skal etableres næringsvirksomhet som er konsekvensutredningspliktig etter sektorlover, 
vil det være krav om ny konsekvensutredning før virksomheten kan etablereres. Ansvarlig myndighet 
for konsekvensutredningen vil være sektormyndigheten jf. kolonne B i vedleggene til forskriften. 

5.2. Gjennomføring av konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket av planlagte 
tiltak, og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Utredningsarbeidet skal ikke være mer 
omfattende enn nødvendig, men skal sikre at beslutningsrelevante problemstillinger besvares. 

Tiltaket er etablering av 400 dekar næringsområde, men siden dette også vil ha konsekvenser for 
videre utvikling av Sandnes øst, ønsker Sandnes kommune en mer omfattende konsekvensutredning. 
Det skal derfor også konsekvensutredes en endring av hele planområdet fra bebyggelse og anlegg, 
sentrumsformål mm. til næringsformål.  

Det blir lagt opp til en tredelt konsekvensutredning:  

• I første del skal det konsekvensutredes at hele planområdet omdisponeres til næringsformål.  
• I andre del skal hele planområdet vurderes for å finne ut hvor det 400 dekar store 

næringsområdet skal plasseres.  
• I tredje del skal det valgte alternativet bli konsekvensutredet. 

 

5.3. Grunnlagsinformasjon 

Det ble utarbeidet en god del rapporter da området ble lagt inn i kommuneplanen. Dette vil bli 
benyttet som grunnlag for konsekvensutredningen. 

Relevante rapporter:  

• Transportsystem Sandnes øst, Norconsult 2013. 
• Transportsystem til/fra Sandnes øst, virkninger for behovet økt veikapasitet, Sandnes 

kommune 2014 
• Transportutredning Sandnes øst, Asplan Viak 2015 
• Byutviklingsretning – Sandnes øst (ROS og KU), Sandnes kommune 
• Hovedplan avløp, IVAR 2013 
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• Tilgjengelighetsanalyse, Dagens situasjon og nye foreslåtte utbyggingsområder 
Kommuneplanrevisjon 2011-2025, Sandnes kommune, 2010 

• Bybane nedslagsfelt alternativ midtre, Sandnes kommune 2009 
• Masterplan for Sandnes øst. Langsiktig utviklingsprogram for nye byområder og kriterier for 

videre planlegging, Sandnes kommune 2010.  
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6. FØRSTE DEL – KONSEKVENSUTREDNING FOR HELE 
PLANOMRÅDET TIL NÆRINGSFORMÅL 

Utgangspunktet er at området i hovedsak er disponert i kommuneplanens arealdel til bebyggelse og 
anlegg med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Da området ble lagt inn i kommuneplanens 
arealdel i 2015, ble det foretatt en omfattende konsekvensutredning som grunnlag for beslutningen. 
Det skal nå konsekvensutredes at hele planområdet omdisponeres til næringsformål, med tilhørende 
grøntstruktur transportløsninger mv. Gjeldende kommuneplan vil være 0-alternativet. 

Konsekvensutredningen vil være tekstbasert og på kommuneplannivå (ikke etter håndbok V712). 
Følgende tema foreslås utredet: 

Endring i transportbehov. Endret formål til næring vil skape et annet transportbehov enn 
gjeldende plan 

Sysselsetning i regionen. Endret formål til næring vil tilrettelegge for arbeidsplasser og nye 
virksomheter i vår region 

Regionalt behov for næringsarealer. Det skal utredes om regionen har behov for denne type 
næringsarealer. 

Regionalt og lokalt behov for boligområder. Det skal utredes konsekvenser av at boligområdene 
vist i gjeldende kommuneplan utgår. Regionale og lokale konsekvenser utredes. 

Landskapskonsekvenser. Næringsformål vil i mindre grad kunne tilpasses eksisterende terreng. 
Konsekvenser utredes. 

Energibehov. Et regionalt næringsområde på denne størrelsen vil ha et stort energibehov. 
Konsekvenser utredes. 

Vi har forutsatt at kulturminner kan ivaretas i de områder som ikke blir omfattet av denne 
detaljplanen. Dersom kulturminner blir berørt ved en senere konkretisering av fremtidig 
næringsområde, vil dette inngå som del av en konsekvensutredning i den planprosessen. 
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7. ANDRE DEL – PLASSERING AV NYTT NÆRINGSAREAL 

Innenfor planområdet skal det finnes areal til de første 400 dekar næringsareal. Her foreslås en 
vurdering og konsekvensutredning av de fire viste hovedalternativene. 

 

  

  

 

Dette vil være en overordnet vurdering på kommuneplannivå med tekstbeskrivelse av de foreslåtte 
alternativene. Viktige vurderingstema vil være: 

• Landskap 

• Terrengtilpasning 

• Kulturminner 

• Naturressurser 

• Infrastruktur  

• Bomiljø og bydelsutvikling 

• Gjennomførbarhet (ut fra kostnad og nødvendig fremdrift) 

• Massebalanse 

På bakgrunn av denne vurderingen vil et alternativ bli valgt. 
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8. TREDJE DEL – KONSEKVENSUTREDNING AV VALGT ALTERNATIV 

Når aktuelt område for første byggetrinn er avklart vil planområdet konkretiseres. Det vil da bli 
gjennomført en konsekvensutredning på detaljplannivå for det aktuelle området. 

0-alternativet vil være at området videreføres i samsvar med gjeldende kommuneplan og 
reguleringsplaner innenfor området. 

Dersom det foreslåtte prosjektet ikke blir aktuelt, vil planen bli tilrettelagt for andre arealkrevende 
virksomheter, f.eks. logistikk/transport, lager, datalagring og lignende. Dette vil da også legges til 
grunn for konsekvensutredningen. 

8.1. Utredningsbehov til detaljreguleringsplanen 

Det som er vurdert som relevante utredningstema for detaljplanarbeidet er listet opp under iht. § 21 
i KU- forskriften. Til høyre er det angitt om temaet skal konsekvensutredes, eller om det skal 
beskrives/utredes i planbeskrivelsen. 

Listen er utfyllende for KU- tema, mens planbeskrivelsen også vil inneholde andre mindre vesentlige 
utredningstema som ikke er listet opp under. 

 

Nr. Tema Utredningsbehov/kommentar KU Plan 

1 Naturmangfold, jf. 
naturmangfoldloven 

Konsekvensutredes. X  

 Økosystemtjenester Omfattes av utredning naturmangfold. X  

2 Vannmiljø, jf. vannforskriften Konsekvensutredes. X  

3 Kulturminner og kulturmiljø Konsekvensutredes.  X  

4 Nasjonalt og internasjonalt 
fastsatte miljømål 

  X 

5 Friluftsliv Omfattes av utredning nærmiljø og 
bokvalitet. 

Området er ikke registrert som viktig 
friluftsområde og er ikke en del av 
Sandnesmarkå.  

X  

 Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

Omfattes av utredning nærmiljø og 
bokvalitet. 

X  

 Barn og unges oppvekstsvilkår Omfattes av utredning nærmiljø og 
bokvalitet. 

X  

6 Landskap Konsekvensutredes. X  

 Arkitektonisk og estetisk 
utforming, uttrykk og kvalitet. 

Omfattes av utredning landskap. X  

7 Jordressurser (jordvern) og 
viktige mineralressurser 

Konsekvensutredes med hensyn til tema 
jordvern og massehåndtering.  

X  
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8 Forurensning (utslipp til luft, 
herunder klimagassutslipp, 
forurensning av vann og grunn, 
samt støy)  

Konsekvensutredes med hensyn til tema støy 
(T-1442), lysforurensing og forurensing til 
vann og grunn.  

X  

9 Transportbehov  Konsekvensutredes.  

 

X  

 Energiforbruk og energiløsninger Energiforbruk og energiløsninger vil bli 
vurdert i konsekvensutredning del 1 jf. kap. 
5.3. Omtales i planbeskrivelsen. 

 X 

10 Beredskap og ulykkesrisiko Vurderes i ROS-analyse etter DSB sin 
veileder. 

 X 

 Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder risiko 
ved havnivåstigning, stormflo, 
flom og skred 

Vurderes i ROS-analysen.  X 

11 Nærmiljø og bokvalitet Her inngår vurderinger knyttet til nærmiljø 
og konsekvenser for det eksisterende 
bomiljøet. Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen inngår også. 

X  

12 Kriminalitetsforebygging Vurderes under ROS-analyse og omtales i 
planbeskrivelsen. 

 X 

 

8.2. Utredningsprogram for konsekvensutredning til detaljreguleringsplan 

Kapittelet presiserer hvilke problemstillinger som er aktuelle å se nærmere på i konsekvensutredning 
for detaljreguleringsplanen.  

Utredningsarbeidet tar primært utgangspunkt i håndbok V712 om konsekvensanalyser (Statens 
vegvesen 2018). Dette er en tredelt metodikk med verdisetting, vurdering av påvirkning og 
konsekvens. 

For enkelte tema legges egnet metodikk til grunn, der det er etablert metodikk som kan følges. 
Miljødirektoratets veileder M-1324/2019 gir oversikt over anerkjent metodikk for 
konsekvensutredninger.  

Alle tema skal utredes av personell med relevant fagbakgrunn. 

I samsvar med forskrift om konsekvensutredning § 24 skal data som er samlet inn i arbeidet med 
konsekvensutredningen systematiseres i samsvar med standarder når slike foreligger. De 
systematiserte dataene skal gjøres tilgjengelige for offentlige myndigheter, slik at dataene kan legges 
inn i offentlige databaser. Der det er lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge inn de 
innsamlede dataene i offentlige databaser. 
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8.2.1. Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 
Området øst for Svilandveien er delvis utbygget til næringsområder. Resterende deler består av 
beitemark, dyrkamark og skog. Kydlesvatnet naturvernområde ligger sørøst for planområdet og 
planområdet har nedslagsfelt til Grunningen.  

I miljøatlas er det registrert følgende: 

• Lokalt viktig naturtype Kystlynghei (kulturlandskap C-område), registrert i 2012. 
• Det er registrert ansvarsarter og arter av stor forvaltningsinteresse i planområdet (fugler). 
• Fremmede arter (sitkagran)  

 

 

Figur 9: Oversikt over registreringer miljoatlas.miljodirektoratet.no. 15.3.2021. 

 

Foreløpige vurderinger/problemstillinger  

Området er i hovedsak disponert til utbyggingsområde i gjeldende plan, og det er gjort 
konsekvensutredning på kommuneplannivå i forbindelse med dette. Vurderingene var gjort i 2012, 
og det kan ha skjedd endringer i området siden den gang. I tillegg kan et næringsområde som 
innebærer større sammenhengende flater påvirke naturmangfoldet på en annen måte enn det 
gjeldende kommuneplan legger til rette for. 

 

Utredningsprogram - Naturmiljø 

Grunnlagsmateriale 
• Naturtypekartlegging etter NiN og eventuelt DN-håndbok 13 

(1999)  
• Naturbase.no og artsdatabanken.no  
• Kilden – til arealinformasjon, Norsk institutt for bioøkonomi, 

NIBIO  
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• Kartdata fra NGU   
• Artsobservasjoner.no 
• Eksisterende rapporter gjennomgås 

Utredningsbehov Tiltakets konsekvenser for naturmangfold. 

Verdifulle områder for naturmangfold herunder økosystemtjenester 
skal omtales, påvirkning skal konsekvensvurderes og det skal vurderes 
aktuelle avbøtende eller kompenserende tiltak. 

Metode Verdisetting, vurdering av påvirkning og konsekvens. 

Dokumentasjon Det utarbeides en rapport som oppsummerer vurderinger av 
planforslagets konsekvens for naturmiljø – Temautredning naturmiljø. 

Rapporten vedlegges planforslaget, og er grunnlag for vurderingen av 
planforslagets virkninger for miljø og samfunn i planbeskrivelsen. 

 

8.2.2. Vannmiljø, jf. vannforskriften 
 

Dagens situasjon knyttet til vannmiljø i området: 

• Kydlesvatnet: Økologisk tilstand er moderat, og kjemisk tilstand er udefinert, det er risiko for 
at miljømål ikke blir nådd for vannforekomsten. 

• Svilandsåna bekkefelt: god økologisk tilstand, kjemisk tilstand udefinert, ingen risiko for at 
miljømål ikke blir nådd.  

• Svilandsåna nedstrøms utløp Sviland kraftnett: god økologisk tilstand, kjemisk tilstand 
udefinert, ingen risiko for at miljømål ikke blir nådd.  

• Grunningen: dårlig økologisk tilstand, kjemisk tilstand udefinert og risiko for at miljømålet 
ikke blir nådd.  

Hele nedbørsfeltet går inn under vernebestemmelsene for Imselva, Verneplan II av 1980. 

Foreløpige vurderinger/problemstillinger  

Avrenning mot sårbare vannforekomster.  
Massehåndtering i anleggsfasen, overvannshåndtering i anleggs- og driftsfase.  
Større terrenginngrep kan også påvirke grunnvannstanden i områdene som drenerer til planområdet. 
 

Utredningsprogram - Vannmiljø 

Grunnlagsmateriale 
• Kjente nettkilder 
• Rapporter gjennomgås 
• Befaring og eventuelt tilleggsundersøkelser 

Utredningsbehov Konsekvenser for vannmiljø jf. Vannforskriften skal utredes. 

Metode Sårbarhetsvurdering, vurdering av påvirkning og konsekvens.  

Dokumentasjon Det utarbeides en rapport som oppsummerer vurderinger av 
planforslagets konsekvens for vannmiljø – Temautredning vannmiljø. 

Rapporten vedlegges planforslaget, og er grunnlag for vurderingen av 
planforslagets virkninger for miljø og samfunn i planbeskrivelsen. 
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8.2.3. Kulturminner og kulturmiljø 
I området er det kjent kulturminner fra forhistorisk tid og nyere tid. Kulturminnene ligger både 
innenfor større sammenhengende kulturminnelokaliteter og som enkeltminner.  

 

Figur 10: Registrerte kulturminnelokaliteter i den nasjonale kulturminnebasen Askeladden. I området er det 
flere automatisk fredete kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger fra nyere tid. Kilde: Riksantikvaren. 

 

Foreløpige vurderinger/problemstillinger 

Det er kjent mange automatisk freda kulturminner i området som kan bli berørt, direkte eller visuelt.  

Vurderingene som ble utført i forbindelse med planlegging av Sandnes øst, der formålet var 
byutvikling må vurderes på nytt ved endret formål. Byutviklingen la til grunn en mer skånsom 
utvikling av området, der både terreng og bebyggelsens volumer og utforming var annerledes. 

Det kan også påregnes at det i tilknytning til videre detaljplanarbeid blir registrert nye funn som må 
hensyntas. 

Utredningsprogram – Kulturminner og kulturmiljø 

Grunnlagsmateriale 
• Kulturminner fra Riksantikvaren, Nasjonal kulturminnebase 

Askeladden.ra.no 
• Statlige landsverneplaner  
• SEFRAK-registeret  
• Miljøstatus.no  
• Arealbruk i kommuneplanenes arealdel  
• Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur 
• Befaring 
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Utredningsbehov Tiltakets innvirkning på kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 
både direkte og indirekte påvirkning eller inngrep i 
kulturmiljøet/kulturlandskap 

Metode Anerkjent metodikk med vurdering av verdi, påvirkning og 
konsekvens. 

Dokumentasjon Det utarbeides en rapport som oppsummerer vurderinger av 
planforslagets konsekvens for kulturarv – Temautredning 
kulturminner og kulturmiljø. 

Rapporten vedlegges planforslaget, og er grunnlag for vurderingen av 
planforslagets virkninger for miljø og samfunn i planbeskrivelsen. 

 

8.2.4. Landskap  
Området er preget av store østvendte moreneskråninger med innslag av åser med fjell i dagen som 
gjør området småkupert, særlig i nord.  

Det er relativt store terrengforskjeller i området. Svilandsveien, som er områdets laveste punkt ligger 
om lag på kote + 60. Terrenget stiger på begge sider av Svilandveien. I nordøst mot Torsteinsfjellet 
(140 m.o.h) og vest mot Vedafjellet (288 m.o.h).  Områdets høyeste punkt er på om lag kote 150 ved 
foten av Vedafjellet.  

Planområdet ligger innenfor landskapsregionen «Dal- og heilandskap». Området ligger i nærheten av 
Kyllesvatnet og Lutsvassdraget som er kategorisert som Vakre landskap.  

Figur 11: Utsnitt fra "Vakre landskap i Rogaland" Rogaland Fylkeskommune/Stavanger 
Turistforenings årbok  

 

 

 

 

 

 

Foreløpige vurderinger/problemstillinger 

Tiltakets størrelse og omfang vil endre landskapets karakter. Arealinngrepene vil gi en fjernvirkning 
langt ut over planens avgrensning. Store bygningsvolumer vil bli synlige i landskapet. Det må 
vurderes bufferområder for å ha plass til avbøtende tiltak/beplantningssoner.  

Utredningsprogram – Landskap 

Grunnlagsmateriale 
• Baseres på NiN landskap (nasjonalt kartleggingssystem for 

landskapstyper) 
• Nasjonalt referansesystem for landskap 
• Den europeiske landskapskonvensjonen 
• Befaringer 
• Digitale kartinnsynsløsninger (NIBIO, Naturbase, flyfoto m.m.)  

Utredningsbehov 
• Nærvirkning og fjernvirkning av bygninger og terrenginngrep. 
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• Vurdering av visuelle virkninger og synlighet fra ulike vinkler. 
Utarbeidelse av visualiseringer i utvalgte perspektiv.  

• Det skal gis en landskapsfaglig vurdering av hvordan 
utbyggingen påvirker kvaliteter og opplevelsesverdi i 
landskapet i influensområdene.  

• 3D-modell og 3D-illustrasjoner både for fjern- og nærvirkning.  
• Bygningers form, farge, material med hensyn til 

landskapsvirkning. 

Metode Anerkjent metodikk med vurdering av verdi, påvirkning og 
konsekvens. 

Dokumentasjon Det utarbeides en rapport som oppsummerer vurderinger av 
planforslagets konsekvenser for landskapsbilde – Temautredning 
landskapsbilde.  

Rapporten vedlegges planforslaget, og er grunnlag for vurderingen av 
planforslagets virkninger for miljø og samfunn i planbeskrivelsen. 

 

8.2.5. Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 
 

Jordvern 

Området er som hovedsak disponert til utbygging i kommuneplanen og således er dyrka og dyrkbar 
mark i området frigitt til utbygging, med unntak av arealet mellom Torsteinsfjellet, Noredalsveien og 
Svilandsveien.  Dette arealet er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen. Deler av dette arealet er 
registrert som dyrkbar jord (https://kilden.nibio.no). 

Dersom dette arealet inngår i aktuelt planområde for detaljreguleringsplan skal tema 
konsekvensutredes.  

Figur 12: Området som er avsatt til LNF-område i kommuneplanen (grønn stiplet linje) er også kategorisert som 
dyrkbart areal i kartbasen Kilden (rød skravur). 

 

https://kilden.nibio.no/
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Massehåndtering og georessurser 

Det pågår uttak av masser i området.  I hele området er det iht. til NGU en berggrunn bestående av 
granitt. Det er ikke kjent at det er utført detaljerte prøver av berggrunnen utenfor pukkverkene, men 
i Velde pukkverk og på Torsteinsfjellet er bergarten av meget god kvalitet.  

Områdets nærhet til pukkverk kan gjøre det mulig med kortreist utnytting og foredling av 
mineralressurser som blir tatt ut i forbindelse med tomtearrondering.  

Tilrettelegging av et større næringsområde i det kuperte terrenget vil innebære arbeider knyttet til 
massedisponering og massebalanse. Det kan bli behov for massedeponier for å håndtere masser på 
en miljøvennlig og forsvarlig måte.  

Overskuddsmasser bør i størst mulig grad gjenbrukes. Det skal vektlegges at massene får kortest 
mulig transportavstand, samt at det ved håndtering av masser skal tas hensyn til påvirkning av 
miljøet og trafikale forhold.  

Områder for eventuelt permanent deponering av masser vil inngå i reguleringsplanforslaget, og 
utredes på lik linje med selve næringsområdet.  

Vannressurser 

Det er registrert drikkevannsbrønner i området. Tiltaket sin påvirkning på disse må utredes.  

 

Utredningsprogram – Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 

Grunnlagsmateriale 
• Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 
• Relevante kartlegginger 

Utredningsbehov 
• Den delen av området som i kommuneplanen er avsatt til 

LNF-område må vurderes i forhold til jordvern. 
• Behov for massedeponier (både midlertidige og permanente) 
• Behov for massetransport og anleggstrafikk vurderes.  
• Muligheter for gjenbruk av masser. 

Metode Skriftlig vurdering av konsekvens for omdisponering av LNF-område. 
Masseberegninger.  

Dokumentasjon  Det utarbeides en rapport som oppsummerer vurderinger av 
planforslagets konsekvenser for jordressurser og mineralressuser.  

Rapporten vedlegges planforslaget, og er grunnlag for vurderingen av 
planforslagets virkninger for miljø og samfunn i planbeskrivelsen. 

 

 

8.2.6. Forurensing 
 

Det skal gjennomføres støyberegninger i tråd med retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442). Det er et nærliggende masseuttak, knuseverk, industrivirksomhet hos 
Velde, samt trafikkstøy og støy fra vindkraftverk i området. I støyutredning må sumstøyproblematikk 
avklares. 
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Fare for at tiltaket kan komme til å medføre grunnforurensing og tiltak for å motvirke dette må 
utredes. 

Eventuell lysforurensing sin påvirkning på boligbebyggelse og viktige friluftsområder skal omtales og 
vurderes. 

Det må avklares om tiltaket overskrider grenseverdier for elektromagnetisk stråling.  

 

Utredningsprogram – Forurensing 

Grunnlagsmateriale 
• Liste over bygninger med støyfølsom bruk som skal vurderes 

for lokale støytiltak  
• Kommuneplaner, temakart støy  
• Prognoser for framtidig trafikk 

Utredningsbehov Utredning av gule og røde støysoner 

Forventet støy, lys, stråling og grunnforurensing fra 
næringsvirksomheten  

Metode Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-
128/2014) 

Dokumentasjon Det utarbeides en rapport som oppsummerer vurderinger av 
planforslagets konsekvenser for forurensing lys og grunnforurensing –  

Rapporten vedlegges planforslaget, og er grunnlag for vurderingen av 
planforslagets virkninger for miljø og samfunn i planbeskrivelsen. 

8.2.7. Transportbehov 
 

God tilgang til E39 er viktig for et næringsområde med næringskategori 3. Tilgang til E39 er via 
Noredalsveien til fv. 516 og videre til E39 i Hovekrysset. Alternativt via Svilandveien og Espelandveien 
til E39 ved Bråsteinvatnet, men da går næringstrafikken gjennom tettstedet på Sviland. 
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Figur 13: Tilgang til overordnet vegnett. 

 

Foreløpig vurdering/problemstillinger 

Forholdet til fv. 516 og kryss Vatnekrossen og kryss E39.  

Adkomst fra sør, Espelandsvegen og kjøring gjennom tettstedet Sviland. 

Utredningsprogram – Trafikk  

Grunnlagsmateriale 
• Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 
• Utredninger knyttet til gjeldende kommuneplan 

Utredningsbehov 
• Dagens vegstandard fra overordnet vegnett (E39) til 

næringsområdet. 
• Mobilitetsplan. 
• Trafikk fra ny utbygging. 
• Behov for ny infrastruktur for transport. 
• Trafikksikkerhet i utbyggings- og driftsfase 

Metode Beskrive dagens situasjon, kartlegge ny trafikkbelastning, vurdering av 
kapasitet på vegnettet, vurdering av virkninger for nærområde. 

Relevante håndbøker fra Statens vegvesen.  

Dokumentasjon Det utarbeides en rapport som oppsummerer vurderinger av 
planforslagets konsekvenser for transport – Temautredning transport.  
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Rapporten vedlegges planforslaget, og er grunnlag for vurderingen av 
planforslagets virkninger for miljø og samfunn i planbeskrivelsen. 

 

8.2.8. Nærmiljø og bokvalitet 
 

Innenfor og utenfor planområdet ligger det boligbebyggelse og gardsbruk. Hovedparten av 
bebyggelsen ligger tilknyttet tettstedet Sviland som ligger rett sør for planområdet. Her er det i 
senere år bygd ut større boligfelt. Tilkomst til planområdet fra sør, Svilandsveien, går gjennom 
tettstedet. Et større næringsområde vil endre nærområdets karakter, og kan gi konsekvenser når det 
gjelder bokvalitet. 

I planarbeidet skal det gjøres en vurdering av konsekvensene for nærmiljø og det eksisterende 
bomiljøet på Sviland. I dette inngår vurderinger knyttet til  

- Barn og unges interesser  
- Friluftsliv 
- Støy, støv, lys og annen forurensing 
- Trafikksikkerhet og framkommelighet på kjørevei og gang-/sykkelveg 
- Visuell påvirkning/synlighet  

Dette gjelder både for anleggs- og driftsfase, innenfor og i planområdets influensområde.  

Gjennom konsekvensutredningen blir det utarbeidet ulike temarapporter, jf. utredningsprogrammet. 
Hensyn til bomiljø og bokvalitet skal være integrert i temautredningene for forurensing, landskap, 
transportbehov, ROS-analyse.  

Barn og unges interesser i og nær planområdet skal kartlegges, og konsekvenser skal gjøres rede for.  

Det skal redegjøres for viktige friluftsområder som blir berørt av tiltaket. Dagens bruk av 
friluftsområdene skal beskrives. Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke dagens bruk av 
områdene. Påvirkning av forbindelseslinjer, som gang-, sykkel- og turveger.  

Avbøtende tiltak skal vurderes, og integreres i planen.  

 

Utredningsprogram – Nærmiljø og bokvalitet 

Grunnlagsmateriale 
• Gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner 
• Kart, foto og flyfoto 
• Befaring  
• Temarapporter jf. utredningsprogrammet 

Utredningsbehov 
• Barn og unges interesser i og nær planområdet 
• Friluftsliv i og nær planområdet 
• Støy, støv, lys og annen forurensing 
• Trafikksikkerhet og framkommelighet på kjørevei og gang-

/sykkelveg 
• Visuell påvirkning 

Metode Skriftlig vurdering av samlet konsekvens for nærmiljø og bokvalitet 
som følge av tiltaket, i anleggs- og driftfase. 
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Dokumentasjon Utredningen skal belyse summen av konsekvenser av tiltaket i forhold 
til bomiljø og bokvalitet, og omtales i planbeskrivelsen.  

 

8.3. Utredningstema som håndteres i andre plandokumenter 

Kapittelet presiserer hvilke problemstillinger som er aktuelle å se nærmere på i andre 
plandokumenter.  

8.3.1. Energiforbruk og energiløsninger  
Et nytt næringsområde vil innebære økt behov for kraft og tilrettelegging for dette i og inn mot 
planområdet. Energibehov avklares, løsning og konsekvens av løsninger, både innenfor og utenfor 
planområdet omtales i planbeskrivelsen.   

Området ligger sentralt plassert i forhold til eksisterende og nytt kraftsystem på Nord-Jæren der 
dagens kraftsystem på 132kV fra Lysebotn går sør for området. Lyse Nett er nettoperatør i området.  

8.3.2. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det blir utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som del av detaljreguleringsplanen. 
Analysen skal følge retningslinjene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veiledning 
Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (2017).  

Aktuelle ROS-tema er: 

- Forurensing (utslipp til luft, forurensing av vann og grunn, samt støy) 
- Beredskap og ulykkesrisiko 
- Virkninger som følge av klimaendringer 
- Trafikkavvikling og trafikksikkerhet 

8.3.3. Kriminalitetsforebygging 
Næringsområder kan være krevende å sikre mot kriminalitet da de gjerne har gode adkomst- og 
fluktruter, store bygninger som hindrer sikt, og områder som er folketomme i deler av døgnet. I 
detaljplanleggingen av næringsområdet bør kriminalitetsforebygging være tema, og omtales i 
planomtalen.  
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9. ORGANISERING AV PLANARBEIDET 

9.1. Medvirkning 

Offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og naboer blir tilskrevet ved planstart. 
Det blir kunngjort planstart i Sandnesposten og på nett i tråd med plan- og bygningslovens regler. 

Dersom det er mulig ut fra smittesituasjonen, vil det bli avholdt folkemøte i forbindelse med oppstart 
av planarbeidet. Detaljer om dette blir gitt i varslingsbrevet. 

Det vil bli dialog med Rogaland fylkeskommune og statsforvalter mens planprogrammet er ute på 
høring. Det vil også bli dialog med andre offentlige myndigheter i løpet av planprosessen etter behov. 

9.2. Videre behandling 

Etter gjennomført varsel om oppstart, og forslag til planprogram har vært på høring, vil 
planprogrammet bli fastsatt av Sandnes kommune. Dette skjer i det utvalg for by- og 
samfunnsutvikling. 

Planforslag med tilhørende konsekvensutredning vil deretter bli utarbeidet, og sendt inn til 
behandling i Sandnes kommune. Planforslaget vil bli lagt frem for utvalg for by- og samfunnsutvikling, 
som vedtar planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

Etter gjennomført høring og offentlig ettersyn, vil planforslaget bli behandlet i utvalg for by- og 
samfunnsutvikling. 

Endelig vedtak av planen vil skje i kommunestyret. 

9.3. Fremdrift 

Det er satt opp følgende fremdrift: 

 

 

mars april mai juni juli aug sept okt nov des jan febr mars april mai juni juli

Planinitiativ, planprogram og oppstartsmøte

Varsel om oppstart, høring planprogram

Fastsette planprogram

Utarbeide plan med konsekvensutredning

Plan til politisk 1. gangs behandling

Planforslag på høring

Endelig behandling
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