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 Vår ref.:    

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
(Plan 202004 - Detaljregulering for Fabrikkveien 168, Skjæveland) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 21.02.2020 
 
Deltakere fra forslagsstiller: Ronny Skjøtskift 
 
Deltakere fra plankonsulent: Sverre Heskestad 
 
Deltakere fra kommunen: Martin Tengesdal Torstenbø, Hege Skotheim 
 
 
KONTAKTINFORMASJON  
 
Hovedsaksbehandler: Martin Tengesdal Torstenbø, marttor@sandnes.kommune.no 51335637 
Sidesaksbehandler: Hege Skotheim, hege.skotheim@sandnes.kommune.no 51335608 
 
Plankonsulent: Sverre Heskestad, sverre.heskestad@prosjektil.no  
Forslagsstiller: Ronny Skjøtskift, ros@aktiv.no  
 
Beskrivelse av planområdet  
 
Gnr/ bnr: 52/154 
 
Adresse: Fabrikkveien 168 
 
Størrelse: I overkant av 3 daa. 
 
Beskrivelse av planidé  
 
Hovedformålet til planarbeidet er å regulere eiendommen gnr. 52 bnr. 154 (Fabrikkveien 168) 
til boligformål. Planen vil også omfatte atkomstvei og avkjørsel til kommunal vei 
(Fabrikkveien). Det bemerkes at eiendommen tidligere har vært regulert til boligformål, og at 
det således er snakk om en «tilbakeregulering». 
 
 
 
Aktuelle problemstillinger  
 
 I strid med kommuneplan 
 Krav om KU og planprogram 
 Forhold til industri 
 Adkomst 
 
 
 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Digitalt materiale vil bli tilsendt ved bestilling av startpakke. 

mailto:marttor@sandnes.kommune.no
mailto:hege.skotheim@sandnes.kommune.no
mailto:sverre.heskestad@prosjektil.no
mailto:ros@aktiv.no


Oppstartsmøte, Sandnes kommune, revidert 04.01.2019 side 2 

 
Kommuneplan (formål m.m.)  
 
Tidligere vedtak: 
Saken var oppe til behandling Utvalg for by- og samfunnsutvikling 08.01.20:  
13/20 Oppstart av plan for omregulering fra industri til boligformål, Gnr/Bnr 52/154, 
Fabrikkveien 168  
Vedtak: Utvalg for by- og samfunnsutvikling anbefaler i henhold til plan- og bygningslovens 
§ 12-8, 1. ledd oppstart av reguleringsplan for eiendom Gnr. 52 Bnr. 154. Utvalget 
vektlegger:  
- Det har eksistert bolig her i nær 100 år, ingen ny boligetablering. 
 - Omsøkt areal har tidligere vært regulert til bolig.  
- Jernbaneverket har frafalt tidligere innsigelse. 
 - Boligen er i dag fullt ut støyskjermet.  
- Omsøkt areal er dårlig egnet som fremtidig næringsområde med bakgrunn i støy/støv 
overfor det verdifulle friluftsområde i Vagleskogen. 
 - Det bør vurderes inntatt i reguleringsbestemmelsene at regulering av boligeiendommen kun 
gjelder for en boenhet. 
 
Miljøplan 
Vagleskogen er definert som stille område. Rekreasjonsområde. 
Vagleskogen er definert som turområde i miljøplanen, samt svært viktig 
undervisningsområde. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
 
2001112 - Reguleringsplan for industriomr. ved Skjæveland Cementstøperi as 
Området er regulert til industri og parkbelte. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fylkesdelplaner/Regionalplaner 
Regionalplan for Jæren 2013-2040 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Annet   
- Barnetråkk 
- Andre relevante planprodukter 
- Sosial infrastruktur 
 
 
VIKTIGE UTREDNINGSTEMA I PLANARBEIDET  
 
Komplett planmateriale skal være i henhold til kommunens krav til reguleringsplaner, jfr. 
startpakken. Punktene under er utredningstema som har særskilt betydning i foreliggende 
planarbeid.  
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Miljø 
 
- Landskap 

Viktig med fortsatt buffer mot Vagleskogen. Bolig kan være en mer skånsom aktivitet å 
grense til skogen enn næring. Vagleskogen er definert som turområde i miljøplanen, samt 
svært viktig undervisningsområde. 
 

- Kulturminner og kulturmiljø  
Ingen kjente. 
 

- Forurensning/støy, luft, tomtegrunn 
Hele området ligger innenfor gul støysone for jernbane. Det må gjøres en støyvurdering av 
fagfolk, kan vurderes om full støyrapport ikke er nødvendig. Temaet er viktig med tanke 
på omdisponering til boligområdet. 

 
- Vann og avløp 

Må lages VA-rammeplan. Er ikke tilstrekkelig brannvannsdekning. Området er ikke 
tilknyttet offentlig avløp. Må ha godkjent avløpsløsning, men må ikke være tilknyttet 
offentlig avløp. 

 
- Kvikkleire – marin grense  

Ligger innenfor området omfattet av marin grense, kotehøyde ca 30 meter. 
 

Samfunn 
 
- Friluftsliv/grønne interesser (behov, bruk, sti/korridor, tur, strand) 

Buffer mot Vagleskogen. 
 

- Barn og unges interesser i planområdet (behov, bruk av areal til lek/aktiviteter) 
Antas at det er sikker skolevei, er fortau langs Fabrikkvegen og videre nordover. 
 

- Transport  
Sikre adkomst fra nord, adkomstvei med frisikt må være en del av planområdet. 
Adkomst sør mot næringsareal må vises i plankartet da det er privatrettslige avtaler som 
ligger til grunn og som hindrer sanering. 
 

- Parkering  
Må være i tråd med KP-føringer, området ligger innenfor sone 4 med maks 2,0 plasser 
inklusiv gjesteparkering.  
For sykkelparkering er kravet minimum 4 p-plasser ved individuell parkering. 
 

- Estetikk 
Takform, maks BRA, byggegrenser må sikres i plankart og bestemmelser. 
 

- Byutvikling 
Må omtales i planbeskrivels/ planprogram hvordan boligformål ikke vil hindre bruken av 
næringsvirksomhet. 
 

- Samfunnssikkerhet 
ROS- analyse leveres som en del av planforslaget. 
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- Annet: 

Det må fremkomme tydelig i bestemmelsene at det kun tillates en boenhet innenfor 
området. 
 

 
MEDVIRKNING  
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal ligge med varsel om oppstart av planarbeid. 
Er ikke behov for medvirkning utover krav i pbl. 
 
PLANAVGRENSNING OG BYGGEGRENSER (leveres ut med startpakken) 
Eiendommen inkludert adkomst og frisiktsoner. 
 
REKKEFØLGEKRAV 
Ingen kjente på nåværende tidspunkt. 
 
ILLUSTRASJONER  
Ved behov 
 
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
I forskrift om konsekvensutredning havner planforslaget inn under §6 Planer og tiltak som 
alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
 
I underpunkt b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt 
fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan 
og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 
 
I vedlegg 1 havner det under punkt 25: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i 
samsvar med overordnet plan 
 
Etterskrift: Kommunen har i etterkant av møtet tatt telefonisk kontakt med fylkesmannen for å 
vurdere om det er aktuelt å avvike fra kravet om KU. Fylkesmannen presiserer at det viktigste 
er at saken blir tilstrekkelig opplyst og at tema som hadde vært aktuelle i KU blir utredet i 
plandokumentene. Fylkesmannen gir ikke et uforbeholdent klart svar på at det ikke er 
nødvendig, og at det er på forslagstillers risiko dersom man varsler planoppstart uten KU. 
 
Planavdeling vil understreke at det kommer tydelig frem i planinitiativet og planvarsel om 
vurdering om konsekvensutredning, og at eventuelle tema i KU vil bli tilstrekkelig utredet. 
 
UTBYGGINGSAVTALE 
Ikke nødvendig. 
 
SAKSDOKUMENTER 
 
Følg med på saken her http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES, ved å skrive inn 
saksnummer 20/07256 i søkeruten. Innkomne og utgående dokumenter ligger klikkbare i 
venstre marg på siden du ledes til. 
 
 
GEBYR 
 

http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES
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Reglement for gebyr i arealplansaker (kfr. Startpakken). Gebyret betales av:  
 
 
firma: ..........................................................................   org.nr.: .......................................... 
 
 
 
KONKLUSJON 
Formålet med planarbeidet er i strid med føringene i kommuneplan. Plansjefen anbefaler 
likefremt planoppstart, da føringene fra vedtak i utvalg for by- og samfunnsutvikling 08.01.20 
konkluderer med at området kan åpne opp for inntil 1 boenhet.  
 
Konsulent bearbeider planinitiativ før planoppstart, samt skriver utfyllende om hvordan KU-
tema blir håndtert i planvarselet dersom det ikke benyttes KU. 
 
- Planarbeidet antas å kunne fremmes som reguleringsplan 

 
- Startpakke bestilles på oppstartsmøtet. 
 
 
 
Sandnes, 21.02.2020 
 
Referent: Martin Tengesdal Torstenbø 
 
 
Oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering, og saken forutsettes godt opplyst før 
møtet finner sted. Alle vurderinger fra planavdelingen er faglige og basert på mottatt 
informasjon fra søker. Forslag til endringer av planinitiativ etter oppstartsmøte, naboprotester, 
uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak m.v. vil kunne bringe 
inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. Kommunens 
tilbakemelding vil da måtte justeres iht. endrede/nye forutsetninger. 
 


