
 

 
 
 
Arkivsak-dok. 20/00606 
Arkivkode  
Saksbehandler Martin Tengesdal Torstenbø 
 
Behandlet av Sakstype Møtedato Saknr 
1 Kommuneplanutvalget 2019-2023 Utvalgssaker 06.04.2021 3/21 
2 Utvalg for by- og 
samfunnsutvikling 2019-2023 

Utvalgssaker 14.04.2021 34/21 

3 Kommunestyret 2019-2023 Utvalgssaker 19.04.2021 37/21 
 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Tilleggshøring for Interkommunal kommunedelplan (IKDP) for Forus - Plan 2015 
116 
 
 
Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 19.04.2021 sak 37/21 
 
Kommuneplanutvalget behandlet saken i møte 06.04.2021 sak 3/21 
 
Møtebehandling 
Kommunedirektøren har i sin innstilling datert 24.02.2021 foreslått følgende 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. 

 
Kommuneplanutvalgets medlemmer bemerket at saken ble sendt dem samme dag som møtet 
og at det derfor ikke var mulig å sette seg inn i saken. 
Utvalget ønsket derfor ikke å behandle saken. 
 
Votering 
 
Vedtak i kommuneplanutvalget 
Saken tas ikke opp til behandling i kommuneplanutvalget, men behandles i utvalg for by- og 
samfunnsutvikling og kommunestyret. 
 
Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandlet saken i møte 14.04.2021 sak 34/21 
 
Møtebehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling 
 
Martin S. Håland (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp og SV: 
 

Følgende vurderes frem til 2. gangsbehandling: 
 

Foreslått LNF området på 138 da tas ut av planen og beholdes som LNF.  
 
Åsta Vaaland Veen (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
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Før sluttbehandling skal følgende vurderes: 
1. Større differensiering i hvor arbeidsplassintensive bygg kan plasseres, for å 

styrke kjerneområdene og opprinnelige intensjoner med IKPD Forus. Krav om 
maks kontorandel utenfor kjerneområdene er et nyttig plangrep som bør 

vurderes videreført fra gjeldende reguleringsplaner og styrkes i IKDP Forus. 
2. Alternativ plassering av område for renovasjon innenfor planen, men utenfor 

LNF-området. 
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling datert 24.02.2021 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget fremmet av Håland fikk 4 stemmer (Sp, SV, MDG, Krf) og falt. 
Forslaget fremmet av Veen, punkt 1, fikk 2 stemmer (MDG, SV) og falt. 
Forslaget fremmet av Veen, punkt 2, fikk 4 stemmer (MDG, Sp, SV, Krf) og falt. 
 
Vedtak i utvalg for by- og samfunnsutvikling 
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. 
 
Møtebehandling i kommunestyret 
 
Innledningsvis behandlet kommunestyret spørsmålet om habiliteten til  
Arne Oftedal (Ap) som har bistått klient å sende inn merknad. Oftedal ble i medhold 

av forvaltningsloven § 6 2. ledd erklært inhabil og fratrådte.  
 
Innledningsvis behandlet kommunestyret spørsmålet om habiliteten til  
Annelin Tangen Mjølne (Ap), Pål Morten Borgli (Frp), Mangor Malmin (Frp) og Kenny Rettore 
(H), som sitter i styret i Forus Næringspark. Mjølne, Borgli, Malmin og Rettore ble i medhold av 
forvaltningsloven § 6 bokstav e) erklært inhabil og fratrådte.  
 
Det var 44 representanter til stede under behandlingen av saken. 
 
Martin S. Håland (Sp) tok opp igjen mindretallsforslaget fremmet i utvalg for by- og 
samfunnsutvikling 14.04.2021, og forslaget ble fremmet på vegne av Sp, SV og Krf: 
 

Følgende vurderes frem til 2. gangsbehandling: 
 
Foreslått LNF område på 138 da tas ut av planen og beholdes som LNF. 

 
Åsta Vaaland Veen (MDG) tok opp igjen mindretallsforslaget fremmet i utvalg for by- og 
samfunnsutvikling 14.04.2021: 
 
Før sluttbehandling skal følgende vurderes: 
1. Større differensiering i hvor arbeidsplassintensive bygg kan plasseres, for å 

styrke kjerneområdene og opprinnelige intensjoner med IKPD Forus. Krav om 

maks kontorandel utenfor kjerneområdene er et nyttig plangrep som bør 
vurderes videreført fra gjeldende reguleringsplaner og styrkes i IKDP Forus 

2. Alternativ plassering av område for renovasjon innenfor planen, men utenfor 

LNF-området. 
 
Votering 
Fellesforslaget fremmet av Håland fikk 14 stemmer (Sp, SV, Krf, MDG, V, Rødt) og falt. 
Forslaget fremmet av Veen, punkt 1, fikk 7 stemmer (MDG, SV, V, Rødt) og falt. 
Forslaget fremmet av Veen, punkt 2, fikk 7 stemmer (MDG, SV, V, Rødt) og falt. 
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Innstillingen fra møte i utvalg for by- og samfunnsutvikling 14.04.2021, identisk med 
kommunedirektørens innstilling datert 24.02.2021, ble enstemmig vedtatt  
(44 stemmer). 
 
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. 
 
 
 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 


