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IKDP  Forus  — Merknad til  fremlagt  forslag

Renovasjonen IKS sendte ved ekspedisjon av 26.06.17 innspill til Sandnes kommune

i anledning revidering av gjeldende kommuneplan.

Forslag til ny kommunedelplan for Forus, som også er en del av kommuneplanen for

Sandnes, er nå ute på høring. Renovasjonen IKS ønsker i den anledning å utdype

ønske om at hele eller deler av tomt, gnr 67, bnr 27 på Forus Vest i Sandnes,

omdisponeres til Næringsformål. Renovasjonen IKS har et arealbehov på ca 30 dekar.

Per i dag er Renovasjonen IKS lokalisert på den såkalte Sentrallagertomten på Forus.

Denne eiendommen er utpekt som meget vikti g i den fremtidige utviklingen av

Forusområdet i planutkastet. Renovasjonen IKS kan likevel ikke forlate eiendommen

før vi har funnet en alternativ tomt som oppfyller samfunnets krav til Renovasjonen:

Leveringssikkerhet, lavest mulig miljøbelastning, minimale trafikkulemper og -risiko,

samt lavest mulige kostnader for innbyggerne som belastes for vår selvkost via

gebyrene. Tidsforbruk og husleie er vesentlige elementer for det siste.

Den omtalte tomten har en optimal beliggenhet for vår virksomhet i forhold til

Forbrenningsanlegget og det Sentrale sorteringsanlegget. Tomten eies av Forus

Næringspark. Beliggenheten er også gunstig i forhold til tyngdepunktet for våre

aktiviteter i regionen. Selskapet gjennomfører i dag innsamling og transport av avfall

gjennom ulike innsamlingsordninger i flere kommuner, bedrifter og virksomheter i

regionen. Årlig innsamlet volum er ca 90 000 tonn.

Som beskrevet i vårt brev av 26.07.17 vil en relokalisering til tomten redusere

transportbehovet betraktelig i forhold til andre alternativer. Både miljømessig og

samfunnsøkonomisk vil en lokalisering på gnr 67, bnr 27 derav være meget gunstig.

Alternative tomter på Forus har vist seg meget vanskelig å finne, og det vil få

negative effekter på både transporttid og trafikkbelastning dersom vi må finne en

mindre egnet tomt innenfor Forusområdet.

Stavanger kommune kan ikke tilby selskapet tomtealternativeri kommunen.

Alternativ lokaliseringer i Sandnes kommune er Vagle. Vi må uansett kjøre til

sorterings- og forbrenningsanlegget på Forus, men i et slikt tilfelle må vi belaste

miljøet og trafikken med returtransport til Vagle. En lokalisering til Vagle er beregnet

å gi en årlig merkjøring for vår virksomhet på 264 000 km. og økte dieselkostnader på

ca kr 1,05 mill.
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Av forslag til IKDP Forus fremgår det at kategori  3  Næring er en  ønsket  virksomhet

som fortsatt skal være på Forus.

En omdisponering av gnr 67, bnr 27 i Sandnes til Næringsformål, vil legge grunnlaget

for at Renovasjonen IKS relokaliseres i et område med korte avstander til andre

aktører innen avfallshåndtering på Forus Vest. Det gir positive virkninger både med

hensyn til samfunnsøkonomi, miljø og logistikk, samt muliggjør et sterkere

teknologisk samarbeid og utvikling innen miljørettede arbeidsplasser. Det legges da

til rette for at vi kan inngå i en unik næringsklynge, som også er en av strategiene i

forslaget til ny IKDP Forus.

Det skal likevel bemerkes at Renovasjonen IKS er bekymret for kostnadseffekten av

de foreslåtte rekkefølgetiltakene for hele Forus i planforslaget. Økt husleie som følge

av høye rekkefølgetiltakskostnader vil både føre til økte gebyrer for regionens

innbyggere, og redusert konkurransestyrke og lønnsomhet for vårt næringsselskap,

hvilket igjen vil redusere mulighetene for utbytte til våre eiere.
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