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Oslo, 14. september 2018

Innspill til interkommunal kommunedelplan for Forus 2019  —  2040

1. Innledning

På vegne av Stokkamyrveien 30 AS og Schibsted Eiendom Vest AS inngis herved innspill til den

interkommunale delplanen for Forus 2019-2040 (IKDP). Stokkamyrveien 30 AS er hjemmelshaver til

eiendommen gnr. 69 bnr.  2543  i Sandnes (heretter Eiendommen). Selskapet er eid av Schibsted

Eiendom Vest AS (heretter Schibsted), og er en del av Schibstedkonsernet. På Eiendommen står

avistrykkeriet der blant annet Stavanger Aftenblad ble trykket fram til 2016 når produksjonen i lokalene

ble lagt ned.

Schibsted ønsker at det i planen ikke blir lagt føringer som hindrer en utvikling av eiendommen som

næringsområde. Vi vil spesielt trekke fram lKDP'ens forbud mot handel samt den grønnstrukturen det

legges opp til. Disse inngrepene medfører en vesentlig reduksjon av Eiendommens verdi som

utbyggingsområde. Dette vil bli nærmere kommentert nedenfor.

2. Eiendommen

Eiendommen er 49.698 kvadratmeter, med andre ord nærmere 50 da. lgjeldende reguleringsplan fra

1986, plan nr. 85113 er Eiendommen avsatt til «Industri, kontor, service». Avistrykkeriet vil bli revet og

Eiendommen vil etter det vi kjenner til være en av de største ubebygde næringseiendommene på

Sandnes delen av Forus.

Mot E 39 og rundkjøringen ved denne er det i særskilt reguleringsplan avsatt ca. 8 da fra Eiendommen

til den kommende sykkelstamveien.

3. Planlagt næringsutvikling på Eiendommen

Schibsted har brukt mye tid og ressurser på å utvikle Eiendommen. Man har over mange år vurdert en

rekke muligheter for utnytting av tomten. Dette har resultert i en avtale med Bauhaus som ønsker å

etablere et varehus på Eiendommen. Bauhaus forhandler byggevarer, elektriske artikler og utstyr til

hjem og hage. På grunn av sin interesse for Eiendommen gir Bauhaus et eget innspill til planen.

4. Arealformål

4.1 Arealformål i gjeldende planer

4.1.1 . Reguleringsplan

Det finnes en reguleringsplan nr. 85 113 som gjelderfor Eiendommen. Planen er stadfestet 07.01 .1987.

Planen er inndelt i 2 delområder. l delområde I er det ifølge § 10 åpnet for «bygninger for kontor,

administrasjon, service—virksomhet og lettere industri. På delområde ll tillates oppført bygg for industriell
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virksomhet (industri, lager, servicebedrifter o.l.) og anlegg som har naturlig tilknytning til dette.»

Eiendommen ligger i delområde l.

4.1 .2. Kommuneplanen

lgjeldende kommuneplan er Eiendommen avsatt til «Næringsbebyggelse», og i bestemmelsene til

planen punkt 3.3 fremgår det at Eiendommen er i «Næringskategori 2». Det fremgår videre av punkt

3.2.1. andre avsnitt at «Detaljhandel med biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større

byggevarer kan lokaliseres i næringsområder kategori 2,...».

4.1.3. Regionalplanen

Videre har regionalplan for Jæren 2013  —  2014 vedtatt av fylkestinget 22.10.2013 betydning for

Eiendommen. Det fremgår av denne i punkt 4.7 at «Kommunene kan avsette egnede områder som skal

romme salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer i

regionale næringsområder med allsidig virksomhet (næringskategori 2) og i lokale næringsområder med

tilsvarende karakter». Itillegg heter det i regionalplanen punkt 4.7 siste avsnitt: «Ikke plasskrevende

varer som naturlig tilhører de nevnte plasskrevende varegruppene, tillates solgt på maksimalt 15% av

salgsarealet, begrenset oppad til 1000m2 BRA (bruksareal)».

414 Gjeldende arealformål for Eiendommen

Det legges etter gjennomgangen av de planer som er nevnt ovenfor til grunn at situasjonen pr. d.d. er

at Eiendommen ligger i et område som er kategorisert som næringskategori 2, og at det kan tillates

handel med plasskrevende varer slik dette er beskrevet i både regionalplan og kommuneplan, med et

mindre innslag av ikke plasskrevende varer.

4.2 Dispensasjonspraksis og arealformål

Til tross for at det i mange år har eksistert planbestemmelser med arealformål som har tatt sikte på å

begrense detaljsalg av ikke plasskrevende varer i det området Eiendommen ligger, har en rekke

bedrifter med omfattende detaljsalg fått etablere seg. Gjeldende planverk har hatt en uttrykkelig

dispensasjonsadgang for handel i dette området, og vi regner med at mange av de varehusene som er

etablert i området har basert sin etablering på dispensasjon fra bestemmelser i kommune- og/eller

regionalplan.

Bakgrunnen for denne praksisen er etter vårt syn at det hverken er eller vil være plass for denne type

handelsetableringer i de såkalte «senterområdene» der en slik type detaljhandel er tillatt. Det samme

er tilfelle for et varehus som Bauhaus. Sistnevnte vil med andre ord passe inn med den øvrige

virksomheten som er etablert i området.

4.3 Arealformålet i planer under arbeid

ltillegg til IKDP’en er det også under arbeid en ny kommuneplan. Kommuneplanen omfatter også det

området der Eiendommen ligger og faller således inn under denne.
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Av utkastet til kommuneplan for Sandnes 2019-2035 fremgår det  i  §1 at «Bestemmelsene og plankartet

gjelder for alle områder i kommunen», og i andre avsnitt: «For IKDP Forus gjelder i tillegg egne

bestemmelser. Ved motstrid gjelder bestemmelsene i kommunedelplanen foran kommuneplanens

ordinære bestemmelser». lplankartet for kommuneplanen er området der Eiendommen ligger uten

farge. Vi går ut i fra at for dette området gjelder plankartet i den interkommunale delplanen.

Arealformålet i den nye kommuneplanen fremgår bl.a. av punkt 2.2.1: «Detaljhandel (handel til privat

sluttbruker) skal lokaliseres i senterområder og innenfor rammene for m2 BRA.» Videre i neste avsnitt:

«Handel med biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer kan lokaliseres i

næringsområder kategori 2,...». Eiendommen ligger etter det vi kan se fortsatt i næringsområde kategori

2 i den nye planen.

lIKDP'en for Forus punkt 3.2 i bestemmelsene til planen er det foreslått at: «Innenfor 400 meter fra

bussvei, utenom kjerneområdene, skal det tilrettelegges næringsbebyggelse for:

(i) Kombinasjonsvirksomheter industri-kontor

(ii) industri

4.4 Arealformål og plan og bygningslov

Forarbeidene til plan og bygningsloven gir uttrykk for at kommuneplanens arealdel skal være «en enkel

plan uten flere detaljer enn hva som er nødvendig for å sikre overordnet styring av de vesentlige

elementene i arealbruk og utvikling», prp. 32 s. 213 annen spalte. Dette betyr at planen ikke skal være

for detaljert i formålsangivelse og bestemmelser, og overlate nyanseringen til reguleringsplanene der

det er behov for det. Både kommuneplan og IKDP går etter Schibsted sitt syn adskillig lenger i

detaljering av formål og bebyggelse enn det plan og bygningsloven gir grunnlag for. Det gir lite

fleksibilitet både for kommunene og utviklere av eiendommer.

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål som nevnt i plan og

bygningsloven §11-7 nr. 1 til 6. Det er opp til kommunen å presisere underformål, men disse er

uttømmende angitt under hvert enkelt hovedformål.

I forslaget til IKDP, «bestemmelser og retningslinjer» §§2,  3  og 4 er det bl.a. vist til pbl  §  11-10.

Sistnevnte bestemmelse gir hjemmel til å fastsette bestemmelser om fysisk utforming av anlegg. l

IKDP'en er det imidlertid lagt en rekke føringer deriblant detaljer når det gjelder detaljhandel og handel

med plasskrevende varer. Det kan ikke ses at nevnte bestemmelse i pbl gir hjemmel for en slik

spesifisering av hvilke varer som skal kunne omsettes på hvilke områder, og dessuten gir det som nevnt

liten fleksibilitet mht. tilrettelegging av forskjellig næringsvirksomhet i kommunen.

4.5 Schibsted sitt ønske om arealformål

Schibsted ønsker at formålet i planen legger til rette for at Eiendommen kan benyttes til handel, eller i

det minste plasskrevende handel slik at Bauhaus eller tilsvarende varehus kan etablere sin virksomhet

på Eiendommen.

5. Samferdselsanlegg -infrastruktur
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Vi finner grunn til å fremheve etablert infrastruktur, og de anlegg som er og vil bli etablert  i  nærheten av

og rundt Eiendommen. For det første ligger Eiendommen ved E 39, motorveien, og det er etablert gode

av og påkjørsler fra denne i det nordvestre hjørnet av Eiendommen. Det er etablert ny bussvei med

gang og sykkelsti langs rv 44, Forussletta, og gang og sykkelvei fra Forussletta langs Forusbeen fram

til og forbi Eiendommen.

lStokkamyrveien er det gangfelt på begge sider av veien og langs E 39 skal Eiendommen avstå vel 8

da til ny sykkelstamvei. Etablert og kommende infrastruktur gjør Eiendommen godt egnet til en

etablering som Bauhaus.

6. Grønnstruktur

6.1 Eksisterende Grønnstruktur

Foruskanalen ligger åpen med gressbekledte skråninger mellom Eiendommen og Stokkamyrveien i hele

Eiendommens lengde mot øst. På andre siden er det langs Stokkamyrveien plantet en allé med trær.

Eiendommen har med andre ord en eksisterende grønnstruktur som ikke mange andre eiendommer har

på Forus.

6.2 Forslaget til grønnstruktur i planen

lforslaget til IKDP ligger det en grønnstruktur i den østlige delen langs Stokkamyrveien som er 50 meter

bred. Det innebærer på mange steder over det dobbelte av dagens grønnstruktur som utgjøres av Forus

kanalen. l tillegg er det lagt en 15 meter bred grøntkorridor tvers over Eiendommen fra svingen i

Stokkamyrveien til rundkjøringene ved E 39 i det nordvestre hjørnet av Eiendommen. Etter det som er

forklart skal grønnstrukturene gi muligheter for å ferdes både til fots og med sykkel.

Det legges til grunn at vegetasjonsbeltet inngår som en del av det krav som fremgår av bestemmelsene

til IKDP § 10 om at 10 % av eiendommene skal avsettes til felles tilgjengelig uteoppholdsareal.

6.3 Andre uteoppholdsarealer og infrastrukturtiltak på Eiendommen

Eiendommen skal avstå ca. 8 da til sykkelstamvei langs E 39 og sykkel og gangsti i nord mot

Løwenstrasse. Det er et betydelig eksisterende grøntdrag langs Forus kanalen og langs

Stokkamyrveien er det plantet en allé med trær. Det kan nok gjøres mer med Foruskanalen og

eksisterende grøntdrag her, men å doble bredden på arealet gir etter vår oppfatning ingen mening. De

syklende er allerede ivaretatt med den nye sykkelstamveien langs E 39 og sykkelsti langs rv 44. Gående

kan ferdes på begge sider av Stokkamyrveien selv om dette ikke er et område som typisk vil bli benyttet

av allmenheten/ansatte til tur og friluftformål.

6.4 Behovet for ytterligere grønnstruktur

Som det fremgår av det som er sagt ovenfor er det ikke behov for den grønnstrukturen det legges opp

til i IKDP'en på denne Eiendommen. Både syklende, turgåere og andre myke trafikanter er ivaretatt med

de tiltak som er og vil bli iverksatt. Ved enden av Stokkamyrveien mot Løwenstrasse er det planlagt en

overgang. Det innebærer at myke trafikanter kan komme seg fram på begge sider av Eiendommen. l

tillegg kan de ferdes både til forts og med sykkel langs Eiendommens nordlige side. Det er uforståelig
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at det skulle være behov for å legge ny grønnstruktur på skrå over Eiendommen slik at denne blir delt i

to.

Av bestemmelsene til IKDP punkt 7, d. fremgår det at «Områdene skal utvikles og gjøres tilgjengelige

med tanke på økt opplevelse og aktivitet for allmennheten, og oppholdssoner skal sikres gode

solforhold». Vi stiller oss uforstående til at et av Norges største næringsområder, herunder Eiendommen

skal gjøres enda mer tilgjengelig for allmennheten med sikte på økt opplevelse og aktivitet.

Allmennheten vil ikke komme til å benytte Forus området til aktivitet og opplevelse. Til disse formål har

plan og bygningsloven for øvrig helt andre kategorier (LNF områder) som vi opplever at alle kommunene

som er med i IKDP'en er opptatt av å sikre, men da i helt andre beliggenheter som ikke er eller bare i

liten grad er utbygd.

6.5 Etablering av grønnstrukturen

Grønnstrukturen er tenkt etablert som et rekkefølgetiltak i forbindelse med utbygging av Eiendommen,

jfr. bestemmelsene pkt. 1.5. Eiendommen er antakelig en av de minst utbygde i området, og samtidig

en av eiendommene med størst potensiale. Mange av de andre eiendommene er allerede utbygd, og

en kan vanskelig se at planene om grøntkorridor slik det er foreslått i IKDP lar seg realisere i overskuelig

framtid. Dermed vil også det vegetasjonsbeltet som det her legges opp til å ligge som en øy i blant de

andre eiendommene, og det vil være høyst usikkert når og om grønnstrukturen i det hele tatt lar seg

etablere som foreslått.

6.6 Konsekvenser

Den første og mest i øyenfallende konsekvensen av forslaget til grønnstruktur er at utbyggingsarealet

blir vesentlig mindre enn det ellers kunne vært. Med den utnyttelsesgraden det leggs opp til i IKDP for

Eiendommen vil det forsvinne et betydelig bygningsareal.

Det er et stort press på utbyggingsarealer i regionen, og forholdet mellom LNF og utbyggingsområder

er en stadig tilbakevendende problemstilling. Nye utbyggingsområder er satt på vent til fordel for

fortetting langs kollektivakser. Da synes det meningsløst å la så mye utbyggingsareal «gå tapt» i et

allerede etablert næringsområde til fordel for tiltak som høyst sannsynlig ikke lar seg realisere i

overskuelig framtid og som en heller ikke kan se det er behov for.

Vegetasjonsbeltet som skrår over Eiendommen og deler denne i to er særdeles ødeleggende for en

framtidig utvikling. Det gjør tomten langt mindre fleksibel med hensyn til plassering av bygg og størrelse

på virksomheter som kan etablere seg på Eiendommen.

7.  IKDP  bør åpne for handel på Eiendommen

7.1 Andre varehus i samme området

Eiendommen bør etter vårt syn kunne åpnes for detaljhandel, dvs. varehus med varesortiment som ikke

er begrenset til trelast og større byggevarer. Vi tenker da på virksomheter som omtales som

plasskrevende handel og som krever bruk av bil. Bauhaus er en slik type varehus som passer godt til å

ligge i dette området.
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Det  Iigger  flere varehus på begge sider av Eiendommen som er eksempler på at området egner seg

godt for etablering av denne type handel. Således er f.eks. IKEA, Plantasjen, ToysRUs, MegaFlis og

Lefdahl eksempler på dette.

7.2 Alternative etableringsområder  i  Sandnes?

Det planlagte varehuset til Bauhaus på Eiendommen vil omfatte ca. 15.000 kvm BRA, samt et

omkringliggende areal på ca. 10.000 kvm for parkering. Varehuset vil inneholde en hoveddel i to etasjer

med forretning og kontorer, samt en «drive in» trelastdel og en hagesenterdel.

Det finnes etter det vi kan se knapt noen alternativ for en etablering som Bauhaus innenfor de

eksisterende næringsområdene i Sandnes, og i alle fall ikke i det som i planen er omtalt som

sentrumsområder. Å etablere denne type virksomheter i sentrumsområder vil være krevende med

hensyn til logostikk/varelevering og trafikkforhold. Antall kunder og ansatte samt arealbehov hensett til

volumet på de varene som omsettes krever stort areal og en infrastruktur som kan ta imot den trafikken

som en slik etablering vil generere. Disse behov og krav kan oppfylles på Eiendommen om

plansituasjonen åpner opp for det.

Eiendommen har et areal som gir anledning til å etablere virksomhet som ikke har mulighet til å etablere

seg i sentrumsområdene i Sandnes. Arealbehovet til en virksomhet som Bauhaus både når det gjelder

størrelsen på bygg, varelevering og behov for parkering kan løses innenfor Eiendommen om den ikke

blir begrenset slik som foreslått i de foreliggende planene. Det kan nevnes at en slik etablering vil gi i

størrelsesorden 100 arbeidsplasser. I tillegg skal Eiendommen gi plass til trafikk knyttet til varelevering

og kunder. De eksisterende logistikkforholdene både med hensyn til kollektivtransport, motorvei og

sykkel og gangsti gir et meget hensiktsmessig grunnlag for etablering av en slik stor virksomhet på

Eiendommen.

7.3 Alternative etableringsområder andre steder?

Det er etablert andre varehus som Bauhaus på Bryne, Klepp og Randaberg. Som vi allerede har nevnt

er det imidlertid allerede i dag et press for å begrense ytterligere utbygging også i disse områdene. Vi

mener etablering av denne type handel/varehus bør komme i mer sentrale områder. Ikke bare er det

formålstjenlig i forhold til arealbruk. Det gir også en miljøgevinst i forhold til de største kundegruppene

som denne type virksomhet henvender seg til. For de aller fleste er det en langt kortere biltur ut til Forus

enn til andre større utbyggingsareal som kunne være aktuelle.

7.4 Plasskrevende handel konkurrerer ikke med sentrumshandel

Virksomheter med plasskrevende handel ønsker ikke en sentrumsetablering for sin virksomhet. Det gir

særdeles krevende utfordringer både når det gjelder infrastruktur og varelevering samt å finne store nok

tomter for en slik etablering. Bauhaus som er aktuell for en etablering på Eiendommen, er en type

forretning som ikke er etablert i sentrum. Denne etableringen vil derfor ikke konkurrere med etablerte

virksomheter der i særlig grad.
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Det som er typisk for de største varegruppene hos Bauhaus er at de har en størrelse eller et volum som

krever bruk av bil. Således er konkurrenter innenfor områdene byggevarer og hagesenter ikke etablert

i sentrumsområdene fordi slike virksomheter ikke egner seg for en slik etablering.

7.5 Infrastrukturen er godt tilrettelagt.

Infrastrukturen for etablering av et varehus som Bauhaus er godt tilrettelagt rundt Eiendommen. For

kunder er det enkelt å komme til og fra Eiendommen med bil. Den ligger mellom Sandnes og Stavanger,

og for de fleste vil E 39 være aktuell som transportstrekning. Det innebærer få trafikale problemer i

forhold til andre trafikanter osv.

Hensynet til varelogistikk og leverandører er også hensiktsmessig. Den aktuelle transportmåten er

vogntog eller lastebil. Veinettet ved og rundt Eiendommen egner seg godt for å ta imot denne type

trafikk.

Som tidligere nevnt vil det anslagsvis arbeide ca. 100 personer  i  en slik etablering som Bauhaus. Med

den nye sykkelstamveien og den tilretteleggingen som er gjort på rv. 44 vil Eiendommen ligge svært

godt til rette for ansatte som ønsker å sykle til jobb. Kollektivtrafikken er godt utbygd med den nye

bussveien som går på rv. 44.

8. Parkering

Foreslått maksimal parkering 0,3 plasser pr 100 kvm BRA er svært lavt. En generell grense av denne

art burde ikke stå som absolutt for alle som omfattes av en så stor plan som IKDP'en er, jfr. det som

tidligere er sagt om detaljeringsgraden i planen.

For den aktuelle Bauhaus etableringen vil det være behov for 250 — 300 parkeringsplasser. Dette med

utgangspunkt i behovet på tilsvarende varehus andre steder i landet. Planen bør åpne for en slik

mulighet på Eiendommen.

9. Oppsummering og konklusjon.

Schibsted vil be om at det i lKDP'en legges til rette for at Eiendommen omfattes av et arealformål som

gir fleksibilitet ved en senere utvikling («bebyggelse og anlegg»), og at ikke IKDP'en sine bestemmelser

begrenser etablering av en virksomhet som Bauhaus eller tilsvarende varehus på tomten. IKDP'en slik

den er foreslått gjør en slik utvikling umulig, og vi vil be om at forslaget til formål, parkering og

grønnstruktur i planen blir endret.

Uansett er forslaget til grønnstruktur særdeles ødeleggende for Eiendommen, og det er vår påstand at

hensynet til allmennheten som synes å ha avstedkommet forslaget savner realisme fordi

næringsområdene på Forus ikke vil komme til å gi en slik «opplevelse og aktivitet» som forfatterne av

planen har sett for seg i uteområdene rundt næringsbyggene. Dessuten vil det som rekkefølgetiltak ta

svært lang tid å etablere slike sammenhengende grøntområder om det i det hele tatt lar seg etablere.

Avslutningsvis vil vi trekke fram at den aktuelle virksomheten som det er ønske om å etablere på

Eiendommen i dette tilfellet, Bauhaus er en type forretning med virksomhet som ikke er etablert i

sentrum, og som derfor ikke vil konkurrere med etablerte virksomheter der.
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