Til parter som sendte merknader til planprogram for
IKDP Forus, og andre interesserte

Stavanger 26/8 2016

INFORMASJON OM ARBEIDET MED INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN
FOR FORUS, IKDP FORUS.
Dette brevet sendes til alle som leverte uttalelse til planprogrammet for planen, samt
andre i næringslivet som kan ha nytte av orientering om status. Dette brevet finnes
også på kommunenes nettside om planarbeidet https://ikdpforus.com/ slik at lenkene
nedenfor kan aktiveres for de som mottar brevet på papir.
Planprogram ble vedtatt i mars/april:
Kommunene mottok mange uttalelser under høring av planprogrammet. Disse er
samlet i eget hefte og kommentert der. Merknadsheftet finnes på kommunenes felles
nettside for planarbeidet: Merknadsbehandling ved høring av planprogram. Mange
av merknadene vi mottok til planprogrammet gir innspill til utarbeidelsen av planen.
Disse vil bli vurdert nærmere når vi starter på det arbeidet.
Fastsatt planprogram finnes på kommunenes felles nettside for planarbeidet:
Planprogram for IKDP Forus. Planprogrammet ble vedtatt av Sandnes bystyre 7.
mars, Sola kommunestyre 17. mars og Stavanger bystyre 11. april.
Planprogrammet beskriver prosessen som planen skal utarbeides etter.
Avklaring om prinsipper som skal gjelde for utarbeidelsen av planforslag:
Neste fase i planarbeidet er nå gjennomført og handler om å utrede tre
planprinsipper for å avklare hovedretningen på planen og hvilken rolle Forus skal ha
i regionen. Styret for IKDP Forus behandlet sak om anbefaling av prinsipper for
videre planutforming i møte 22. august. Styrets vedtak og andre dokumenter i saken
finnes på nettsiden. I korte trekk handler Styrets anbefaling om at hovedgrepene i
det komprimerte planprinsippet legges til grunn for det videre planarbeidet.
Åpent møte om prinsipper for utforming av planforslag:
Vi holder åpent møte om IKDP Forus 5. september, kl.1630-1830, på Hotell Scandic
Stavanger Forus. Adressen er Bjødnabeen 2.
I møtet orienterer vi om Styrets anbefaling om prinsipper for videre planutforming.
Der er alle velkommen. Det blir også mulig å komme med spørsmål.
Saken om prinsipper for planutarbeidelse holdes på et overordnet nivå. På dette
tidspunktet i prosessen er det viktig for kommunene å få tilbakemelding på om

prinsipp for planutforming gir tydelig nok retning for utviklingen av Forus, og om
utviklingsretningen er godt tilpasset regionens forventninger.
Arbeidet med å utrede mer detaljert innhold og utforme selve planforslaget starter
når kommunene har vedtatt prinsippene for utforming av planforslag.
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