
Sola kommune SAKSFRAMLEGG

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato
06/2021 Kommuneplanutvalg 08.04.2021
20/2021 Kommunestyret 08.04.2021

Saksbehandler: Ståle Undheim Arkivsaksnr.: 17/1992 Arkiv: FE-140, HIST-
14/4499
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Kommunestyret 08.04.2021:

Inhabile Følgende varamedl.
møtte

Merknad

Janne Stangeland Rege Ole Andreas
Gundersen

Roar Johannessen
Siv-Len Strandskog Trond Dagfinn Sel
Solveig Louise Albretsen Per Øhman

20/ 2021 Vedtak:
Kommunestyrets (40 representanter) vedtak i samsvar med kommunedirektørens forslag med tillegg
av forslag foreslått av Nora Nilsen:

Forslag til Interkommunal kommunedelplan for Forus, plan 2015 116, revidert planforslag med
revidert plankart, bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 11.03.21 legges ut til begrenset
offentlig ettersyn og høring, jf. pbl. § 11-14.
IKDP Forus skal revideres minst hvert 4. år i sammenheng med kommunenes kommuneplan. I denne
forbindelse er evaluering viktig.

Behandling:
Tor Inge Soma stilte spørsmål om sin habilitet se fvl. § 6, første ledd, bokstav e, nr 2 (styremedlem i
selskap innenfor planen), og ble enstemmig erklært habil.
Solveig Albretsen stilte spørsmål om sin habilitet se fvl. § 6, første ledd, bokstav c, nr 2 (gift med eier
av selskap som er part), og ble enstemmig erklært inhabil. Per Øhman tiltrådte.
Kjell Rommetvedt stilte spørsmål om sin habilitet se fvl. § 6, første lede, bokstav e, nr 2 (ledende
stilling/styremedlem i selskaper innenfor planen), og ble enstemmig erklært habil.
Janne Stangeland Rege stilte spørsmål om sin habilitet se fvl. § 6. første ledd, bokstav e, nr. 2
(styremedlem i Forus Næringspark), og fvl. § 6, annet ledd (Stangelandgruppen eier noen
eiendommer innenfor planen), og ble enstemmig erklært inhabil. Ole Andreas Gundersen tiltrådte.
Roar Johannessen stilte spørsmål om sin habilitet, se fvl. § 6, første ledd, bokstav e, nr. 2
(styremedlem i Forus Næringspark), og ble enstemmig erklært inhabil.
Siv-Len Strandskog stilte spørsmål om sin habilitet se fvl § 6, første ledd, bokstav e, nr. 2



(styremedlem i Forus Næringspark) og ble enstemmig erklært inhabil. Trond Sel tiltrådte. 
Siri Jordbrekk stilte spørsmål om sin habilitet se fvl. § 6.1. ledd, bokstav e, nr. 2 (vara i Forus 
Næringspark i forrige periode) og ble enstemmig erklært habil. 
Kommunedirektørens forslag 1 - 5 fikk 40 stemmer (enstemmig) 
Lies forslag fikk  14 stemmer og falt (SP, FNB, KRF, SV, MDG, V) 
Kommunedirektørens forslag pk. 6 fikk 26 stemmer (H, FRP, AP, UH) 
Nilsens forslag fikk 21 stemmer (H, FNB, KRF, MDG, UH, V) 
Clementsens forslag fikk 14 stemmer og falt (KRF, FNB, SP, SV, MDG, UH) 
 
 
      
Forslag foreslått av Leif Arild Lie: 
Området omtalt i punkt 6, ca. 138 dekar landbruksjord tas ut av planen før planforslaget blir sendt ut 
på høring. 

 
      
Forslag foreslått av Nora Nilsen: 
IKDP Forus skal revideres minst hvert 4. år i sammenheng med kommunenes kommuneplan. I denne 
forbindelse er evaluering viktig. 

 
      
Forslag foreslått av Arnfinn Clementsen: 
Det bør vurderes i høringen hvordan en i størst mulig grad kan spare områder som er foreslått 
omgjort fra LNF. 
 

 
 
Kommuneplanutvalg 08.04.2021: 
 

Inhabile Følgende varamedl. 
møtte 

Merknad 

Janne Stangeland Rege Anne Marie Lund  

Siv-Len Strandskog Stig Hansen  

 
06/2021 Vedtak: 
Kommuneplanutvalgets  innstilling i samsvar med kommunedirektørens forslag: 
 
Forslag til Interkommunal kommunedelplan for Forus, plan 2015 116, revidert planforslag med 
revidert plankart, bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 11.03.21 legges ut til begrenset 
offentlig ettersyn og høring, jf. pbl. § 11-14.  
 
 
Behandling: 
Siv-Len Strandskog stilte spørsmål om sin habilitet, se. fvl § 6.1. ledd, bokdsav e, nr. 2 (styremedlem i 
Forus Næringspark) og ble enstemmig erklært inhabil. Stig Hansen tiltrådte. 
Janne Stangeland Rege stilte spørsmål om sin habilitet, se fvl. § 6, annet ledd (Stangelandgruppen 
eier noen eiendommer innenfor planen), og ble enstemmig erklært inhabil. Anne Marie Lund 
tiltrådte. 
Lies forslag fikk 4 stemmer og falt (Evertsen, Clementsen, Lie, Lindgren) 
Nilsens tilleggsforslag fikk 5 stemmer og falt (Lund, Nilsen; Sørsdal, Evertsen, Clementsen) 



Clementsens tilleggsforslag fikk 5 stemmer og falt (Hansen, Ali, Evertsen, Clementsen, Lie) 
Kommunedirektørens forslag pkt. 1 - 5 fikk 11 stemmer 
Kommunedirektørens forslag til pk. 6 fikk 7 stemmer (Slethei, Gimre, Hansen, Lund, Nilsen, Sørsdal, 
Ali) 
 
 
      
Forslag foreslått av Leif Arild Lie: 
Området omtalt i punkt 6, ca. 138 dekar landbruksjord tas ut av planen før planforslaget blir sendt ut 
på høring. 

 
      
Forslag foreslått av Nora Nilsen: 
IKDP Forus skal revideres minst hvert 4. år i sammenheng med kommunenes kommuneplan. I denne 
forbindelse er evaluering viktig. 
 

 
      
Forslag foreslått av Arnfinn Clementsen: 
Det bør vurderes i høringen hvordan en i størst mulig grad kan spare områder som er foreslått 
omgjort fra LNF. 
 
 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
« 
Forslag til Interkommunal kommunedelplan for Forus, plan 2015 116, revidert planforslag med 
revidert plankart, bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 11.03.21 legges ut til begrenset 
offentlig ettersyn og høring, jf. pbl. § 11-14.   
 
» 
 
 
 
Vedlegg: 
Saksdokumenter styremøte IKDP Forus 19.03.21 
0 - Saksfremstilling for styret i IKDP Forus - 19.03 
2 - Bestemmelser revidert 11.03.2021 
3 - Plankart revidert 11.03.21 
Saksfremstilling 2 gangsbehandling - 12-12-19 
1 - Konsekvensutredning av endringsforslag11.03 
 
 
Saken gjelder 
IKDP Forus er en interkommunal kommunedelplan hvor kommunene Sandnes, Sola og Stavanger 
deltar. Styret for IKDP Forus har gjennomført et oppfølgende arbeid, etter at planforslaget ikke ble 
sluttbehandlet i 2019 som opprinnelig planlagt. Det ble deretter vedtatt i alle tre kommunestyrene å 
fortsette arbeidet med sikte på å finne fram til en omforent løsning. 

Styret ble reoppnevnt våren 2020, og har gjennomført fire møter i 2020-2021. Det er gjort et arbeid 



med å avklare spørsmål og vedtak fra styret, før styrets endelige vedtak av endringspunkt i planen 
ble gjort 02.10.20. Det foreliggende planforslaget inneholder endringer basert på politiske vedtak 
02.10.20 bygger på dette, og ble behandlet i styremøte 19.03.21. 

Kommunedirektørene har sammenstilt dokumentasjon som beskriver et revidert planforslag for IKDP 
Forus.  

Endringene avviker fra tidligere vedtatte planprinsipp og strategier som ble lagt til grunn tidlig i 
planarbeidet for IKDP Forus. Konsekvensvurderingen (vedlegg 1) viser at de fleste endringsforslagene 
ikke samsvarer med faglige anbefalinger som er gitt i arbeidet med IKDP Forus. 

Ettersom vedtakspunktene har utløst omfattende endringer i planen er det nødvendig å gjennomføre 
en ny høring før planen kan sluttbehandles i kommunestyrene i Sandnes, Sola og Stavanger.  

Kommunestyrene må ta stilling til om de støtter styrets innstilling om å legge et revidert planforslag 
ut på en ny høring. 

Saken ble sist behandlet i kommunestyre i Sola 12.12.2019. (Se vedlegg 4). 

 
Tidligere behandling og vedtak: 
Høsten 2019 ble IKDP Forus vedtatt av kommunestyret i Sola og bystyret i Stavanger. Sandnes 
bystyre vedtok at planen måtte endres før sluttbehandling. 
 
Det ble deretter enighet om en oppfølgende prosess, gjennom følgende vedtak: 
 
Sandnes kommunestyre, 16.12.2019 
1. Sandnes kommune ønsker å fortsette arbeidet med at Stavanger, Sandnes og Sola kommer til 
enighet.  

2. Styret fortsetter sitt arbeid og skal ha som målsetting å komme med en innstilling våren 2020.  
 
 

Sola kommunestyre, 12.12.2019:  
1. Sola kommune ønsker å fortsette arbeidet med at Stavanger, Sandnes og Sola kommer til enighet.  

2. Styret forsetter sitt arbeid og skal ha som målsetning å komme med en innstilling våren 2020.  
 

Stavanger bystyre, 09.12.2019: 
1.Før iverksettelse reoppnevnes styret for IKDP Forus for å drøfte situasjonen og finne alternative 
omforente løsninger.  

2. Stavanger kommune samtykker i at IKDP Forus sluttbehandles som regional plan jf. plan- og 
bygningslovens § 9-4, ledd 1 og 2, dersom ikke alle kommunene vedtar planen.  

3. Departementet bes bestemme at planen sluttføres som regional plan jf. plan- og bygningslovens § 
9-4, ledd 3, hvis ikke flertallet av kommunene samtykker i dette.  
 

Siste vedtak i styret for IKDP Forus, 19.03.21: 

Styret for IKDP Forus oversender planforslaget til kommunene for videre behandling, og anbefaler de 
tre kommunestyrene å legge det reviderte planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 
 



Stavangers representanter ba om følgende protokolltilførsel:  

Stavangers representanter mener at vedtaket fra forrige styremøte er fulgt opp gjennom det 
foreliggende forslaget, og vil bare gjøre en mindre presisering:  

Areal foreslått avsatt til bedrifter innen «sirkulær økonomi», gir mulighet for å samle 
kommunaltekniske anlegg for renovasjon på Forus i planområdets søndre del. Arealet kan avgrenses 
til det som er nødvendig for å oppnå dette. 

Stavangers representanter ser at det nye forslaget utfordrer viktige hensyn og tidligere vedtak i 
planarbeidet, og at det er usikkert om det vil kunne få tilslutning ved sluttbehandling i alle 
kommunene. Det er derfor ønskelig å gjennomføre offentlig ettersyn og høring, for å få forslaget best 
mulig opplyst, som grunnlag for styrets endelige anbefaling av sluttføring av arbeidet.   

Spesielt vurderes det som viktig at det endelige planforslaget må ivareta regionens behov for 
næringsareal til kategori 2 og 3 (mer arealkrevende virksomheter), sammenhengende grønne 
strukturer, og hensynet til en best mulig kollektivtilgjengelighet der det skal være mange 
arbeidsplasser. 

Saken inneholder følgende vedlegg:  

·  Saksfremstilling fra styret i IKDP Forus 19.03.2021. 
·  Konsekvensvurdering, vedlegg 1, av revidert planforslag. Denne beskriver og vurderer 

endringer i det reviderte planforslaget, og utgjør et kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon i 
forbindelse med politisk behandling og offentlig høring. 

·  Revidert plankart og planbestemmelser. 
·  Saksfremstilling 2. gangsbehandling 2019. 

 

Kommunedirektørens vurdering: 

Endringene i revidert planforslag for IKDP Forus avviker fra tidligere vedtatte planprinsipp og 
strategier som ble lagt til grunn tidlig i planarbeidet.. Konsekvensnotatet (vedlegg 1) viser at de fleste 
endringsforslagene ikke samsvarer med faglige anbefalinger som er gitt i arbeidet med IKDP Forus.  

Ettersom vedtakspunktene har utløst omfattende endringer i planen som påvirker mange ulike 
interesser og høringsparter er det nødvendig å gjennomføre en ny offentlig høring for å få forslagene 
best mulig opplyst. 

Det vil være viktig å få avklart hva ulike høringsparter mener om endringene før et revidert 
planforslag kan sluttbehandles i kommunestyrene i Sandnes, Sola og Stavanger. 

Med dette som utgangspunkt anbefaler kommunedirektørene i Sandnes, Sola og Stavanger å legge 
det reviderte planforslaget til offentlig høring og ettersyn. Høringen og påfølgende avklaringer vil 
synliggjøre om et revidert planforslag kan sluttbehandles i kommunestyrene i Sandnes, Sola og 
Stavanger. 

Dersom kommunestyrene har avvikende innspill før høring, anbefales det løst med å vedta foreslått 
vedtak. Og deretter føye til punkter til vurdering før planen fremmes til avsluttende behandling. 

Konklusjon 

Kommunene har vedtatt at de ønsker å finne fram til et omforent planforslag for IKDP Forus, og har 
reoppnevnt et styre for planarbeidet. Styrets vedtatte endringer er nå innarbeidet og redegjort for i 



foreliggende planforslag. 

Kommunedirektørene anbefaler at det reviderte planforslaget legges ut på offentlig ettersyn og 
høring for å få de politisk vedtatte endringsforslagene best mulig opplyst.  

» 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 


