
Bestilling av oppstartsmøte (KF-486-1108)
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Antall vedlegg: 3

Innledning

I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter Plan- og bygningsloven, skal private 

forslagsstillere sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter Plan- og 

bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum. Dette gjøres ved å fylle ut og besvare skjemaet nedenfor.Besvarelsen brukes 

til kommunens interne samordning av planinitiativet, og til forberedelse av oppstartsmøtet. Kommunen er derfor avhengig av 

at skjemaet fylles ut korrekt.Dersom planinitiativet ikke er i tråd med overordnede planer, er det ønskelig med et 

avklaringsmøte med planavdelingen før et eventuelt oppstartsmøte. Henvendelse om dette skal sendes til 

plan@sandnes.kommune.no.

Tiltakshaver/forslagstiller

Tiltakshaver

Har tiltakshaver organisasjonsnummer?

A Ja B Nei 

Firma

Oddgunn og Torgrim Knutsen

Adresse

Fabrikkveien 168
Postnummer

4323
Poststed

SANDNES

Telefon

41614676
E-postadresse

ros@aktiv.no

Involverte parter

Plankonsulent

Firma

Ronny Skjøtskift

Kontaktperson

Ronny Skjøtskift
Adresse

Nordre Hogstadveg 114

Postnummer

4055
Poststed

SOLA

Telefon

41614676
E-postadresse

ros@aktiv.no

Tegner

Ronny Skjøtskift
E-postadresse

ros@aktiv.no

Telefon

41614676

Deltakere på møte

Navn Firma Rolle

Ronny Skjøtskift Eiendomsmegler MNEF



Stedsangivelse

Kartskisse legges ved på siste side i skjemaet

Gnr/Bnr

52/154
Sted

Fabrikkveien 168

Planinitiativet

Planinitiativet skal, iht forskriften, i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for:

Formål med planen

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».
Planområdet, og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet

Planavgrensningen er tenkt lagt i eiendomsgrensen for tomta men omfatter også adkomstvei på vestsiden av 
eiendommen. Planarbeidet vil ikke få virkning utenfor planområdet.
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Planen legger opp til en "tilbakeregulering" av eksisterende boligeiendom, det er ikke snakk om ny bebyggelse. 
Adkomstvei til eiendommen går over naboeiendommen gnr. 52 bnr. 50 nordover langs eiendomsgrensa og direkte 
ned på Fabrikkveien. Veien er foreslått oppgradert i planforslaget. Adkomstvei fra sør, via fabrikkområdet til 
Skjæveland Cementfabtikk, stenges.
Utbyggingsvolum, byggehøyder og utnyttelsesgrad

Formålet bolig utgjør til sammen 3300 m2. Eksisterende bebyggelse har et samlet bebygget areal på i underkant av 
400 m2.
Funksjonell og miljømessig kvalitet

Vestvendt tomt med gode sol- og utsiktsforhold. Eiendommen grenser til friareal (vagleskogen) mot nord og øst.
Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Eiendommen er relativt flat med noe helning mot vest. Utbedring av eksisterende adkomstvei vil kreve mindre 
tilpasninger.
Forhold til kommuneplan, og eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid

Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan (Reguleringplan for industriområde ved Skjæveland Cementstøperi, plan 
2001 112) regulert til formålet industri, og delvis også parkbelte i industriområde. 
Området er i gjeldende kommuneplan vist med formålet Næringsbebyggelse. Arealet langs grensa mot Vagleskogen 
som er regulert til parkbelte i industristrøk er en sone på 12 og 8 meters bredde. Dette arealet er i kommuneplanen 
utlagt som LNF område. 
 
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.
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

Bane NOR, se nærmere redegjørelse under følgende punkt.
Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet

I forbindelse med PLAN NR. 2011 117 er det også utarbeidet ROS sjekkliste. 
Sandnes kommune konkluderte med at planen ikke hadde noen store negative konsekvenser.
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

Bane NOR (hjemmelshaver til eiendommen Gnr. 52 bnr. 50) 
Geir Lillebø (hjemmelshaver til eiendommen Gnr. 52 bnr. 189) 
Statskog SF (hjemmelshaver til eiendommen Gnr. 52 bnr. 9)
Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte

I forbindelse med PLAN NR. 2011 117 kom Bane NOR (den gang Jernbaneverket) med en innsigelse som stoppet 
det videre planarbeidet. 
10. februar 2019 kontaktet vi Bane NOR for å undersøke om innsigelsen fortsatt ville gjøres gjeldende. 27. februar 
fikk vi skriftlig bekreftet følgende: «Etter siste silingsrapport har ikke Bane NOR grunnlag for å fremme innsigelse 
dersom det søkes om bruksendring fra næring til bolig.»
Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt

Sandnes kommune vurderte spørsmål om konsekvensutredning forrige gang eiendommen ble søkt omregulert, 
PLAN NR. 2011 117. Sandnes kommune kom da til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter 
pbl § 4-2.

Hva ønskes avklart på oppstartsmøtet

Viser til vedtak i Utvalg for by- og samfunnsutvikling 08.10.20, sak 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. 
 
Vi ønsker å få avklart veien videre, herunder tildeling av ny saksbehandler. 
Bemerker at saken har vært behandlet i oppstartsmøte tidligere (før saken var til behandling i UBS), og at vi da måtte 
vente i nærmere 6 uker før vi fikk tildelt tidspunkt for oppstartsmøte og 8 uker før møtet fant sted. Denne saken har 
vært et mareritt for hjemmelshavere i 16 år! Vi ber derfor om en raskest mulig saksgang. 
 
Vi er kjent med at det som utgangspunkt kreves en fagkyndig for å gjennomføre en slik prosess. Vi vil her bemerke at 
eiendommen tidligere har vært forsøkt omregulert, og at det meste av dokumentasjon derfor allerede foreligger 
(utarbeidet av Sandnes kommune). Det er heller ikke tenkt søkt om noen endringer sett i forhold til planen fra 2011. 
Bemerker også at hjemmelshavere til eiendommen bistås av eiendomsmegler med god erfaring fra tidligere 
reguleringssaker. Av økonomiske hensyn, og med grunnlag i overnevnte, ser vi derfor ikke behov for å hyre inn en 
fagkyndig i denne saken. Vi håper Sandnes kommune deler denne oppfatningen. 
Antall vedlegg (vedlegg lastes opp på siste side i skjemaet)

3

Vedlagt dokumentliste

Oversiktskart.pdf.PDF

Plankart.pdf.PDF

Illustrasjon_eiendommer.pdf.PDF


