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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  
Bakgrunnen for planforslaget er at en ønsker å tilrettelegge for bolig på eiendommen 52/154. 

Eiendommen er i dag regulert til industri og delvis parkbelte, og har siden tidlig på 1920-tallet 

vært bebygd med tomannsbolig og anvendt som boligeiendom. Tomannsboligen ble revet og 

det ble oppført en ny enebolig som sto ferdig i 1975.  

Aktuell eiendom, gnr. 52, bnr. 154, grenser opp mot Vagleskogen, og ble første gang regulert 

til boligformål i 1989. I forbindelse med at reguleringsplanen for Godsterminalen på Ganddal 

ble vedtatt 06.02.2001 ble flere boliger i nærheten innløst av Jernbaneverket på grunn av 

støy-eksponering fra godsterminalen/jernbanen. Eiendommen 52/154 ble ikke innløst, og 

endelig avgjørelse om dette ble fattet av MD i brev av 17.06.2011 der det ble stadfestet at 

Jernbaneverket ikke var pålagt å innløse eiendommen etter forurensingslovens 

bestemmelser da den ikke var «nok» støyutsatt. I mellomtiden ble eiendommen omregulert 

fra bolig- til næringsformål i ny reguleringsplan for Skjæveland Cementstøperi, vedtatt den 

24.02.2004.  

Hovedutfordringen er at boligen er bebodd, men eiendommen er regulert til industri. Det 

innebærer et økonomisk verditap at boligen er regulert til industri. En enebolig som ligger i et 

regulert industriareal, har lavere verditakst og er vanskeligere å selge enn en bolig som er 

regulert til boligformål. Dette ble tatt fatt i av Utvalg for byutvikling den 19.10.2011 som fattet 

følgende vedtak: «Sandnes kommune setter i gang en «tilbakeregulering» av eiendommen til 

boligformål.»  

Etter dette ble det varslet oppstart av planarbeid.  

Administrasjonen stilte spørsmål til om en skulle gå videre med planarbeidet da 

Jernbaneverket ga varsel om innsigelse til planen. Utvalg for byutvikling bekreftet i sak 55/12 

at planarbeidet skulle videreføres. Saken ble lagt frem for 1.gangsbehandling 20.02.2013, og 

lagt ut på høring i perioden 09.04.13 – 23.05.13. 

Jernbaneverket hadde innsigelse til planforslaget med følgende begrunnelse: KVU skal 

avklare hvor dobbeltsporet skal ligge, hvor høy hastighet banen skal dimensjoneres for og 

således hvilken linjekurvatur som skal ligge til grunn. Inntil disse forhold er avklart kan ikke 

Jernbaneverket tillate nye reguleringsplaner som kan komme i konflikt med kommende 

dobbeltspor.  

Saken ble deretter avsluttet med følgende begrunnelse: 

Reguleringsplanarbeidet avsluttes uten ferdig plan blir vedtatt. Etter en avklaring med 

kommuneadvokat i dag går plansaken til arkiv uten at denne er sluttført. Årsaken er at saken 

blir løst på annen måte, gjennom innløsning/avtale med Jernbaneverket. Saken går derfor 

videre mot sin løsning i sak 13/01612 om innløsning av eiendommen.  

Dette er ikke gjort.  

1.2 Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre et område til bolig. Eiendommen var regulert til 

bolig i en periode fra -89 til -01, og har vært avsatt til næring i gjeldende kommuneplan siden 

2002, og industri og delvis parkbelte i gjeldende reguleringsplan siden 2001. Det skal ikke 

bygges nye boliger i området, men reguleringen skal avstemmes med virkeligheten.  
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1.3 Planprogram  
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides et planprogram for 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og planprogrammet 

skal danne grunnlaget for planarbeidet.  

I Forskrift om konsekvensutredningers § 6 angis det hvilke planer som alltid skal 

konsekvensutredes og ha planprogram. Iht. § 6b) skal reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven for tiltak i forskriftens vedlegg I utredes. Med tanke på planlagt tiltak utløser 

punkt 25 i vedlegg I konsekvensutredning: «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i 

samsvar med overordnet plan».      

Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø og samfunn skal bli tatt i betraktning 

under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen 

skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen.  

Konsekvensene av et tiltak skal måles i forhold til en referansesituasjon. Denne situasjonen 

kalles gjerne 0-alternativet, og utgjør sammenligningsgrunnlaget for alternativene som 

konsekvensutredes. 0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, men faktorer som 

f.eks. klimaendringer kan medføre avvik fra eksisterende forhold. Konsekvenser 

beregnes/vurderes ut fra en differanse mellom hva som skjer med og uten gjennomførelse 

av planen eller tiltaket.     

Planprogrammet skal: 

- Klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 
- Beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  
- Vise behov for nødvendige utredninger 
- Vise opplegg for informasjon og medvirkning 
- Vise organisering og framdriftsplan 

 
Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til 

planprogrammet. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 legges 

forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig 

planprogram fastsettes av ansvarlig myndighet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til 

dette. Det skal redegjøres for innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i 

planprogrammet.  

Ved fastsettingen kan ansvarlig myndighet gi nærmere retningslinjer for planarbeidet – 

herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i 

planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram. 
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2 DAGENS SITUASJON 

2.1 Beliggenhet 
Planområdet er lokalisert på Ganddal i Sandnes kommune, ca. 2 km og 5,5 km sørvest for 

henholdsvis Ganddal og Sandnes sentrum. Klepp ligger ca. 6 km sørvest for planområdet.   

 

Figur 2.1: Planområdets lokalisering. 
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2.2 Beskrivelse av planområdet 
Eiendommen som omfattes av planforslaget, har en størrelse på ca. 3,4 daa, og omfatter 

eiendommen gnr. 52 bnr. 154. Planområdet ligger i Sandnes kommune like øst for 

Vagleskogen. Terrenget har en helningsgrad på ca. 9° mot Fabrikkveien og jernbanen i vest, 

og ligger på mellom kote ca. +35,0 og +29,0, hvor høyeste punkt er i øst. Planområdet 

omfatter en enebolig med tilhørende garasje og uthus.  

 
Figur 2.2: Flyfoto over planområdet med tilhørende plangrense. 

2.3 Beskrivelse av omgivelsene 
Planområdet ligger i et område med spredt bebyggelse, og grenser til Vagleskogen i 

øst/nordøst og Skjæveland Cementstøperi i sør. I vest/nordvest finner man jernbanen. 

2.3.1 Natur  

Sør for planområdet er det registrert hvitsteinkløver. Hvitsteinkløver er kategorisert med 

svært høy risiko. Det er også gjort registreringer på hønsehauk og åkerrikse som er 

henholdsvis kategorisert som nær trua og kritisk trua arter. Det er ikke registrert rødlistearter 

innenfor planområdet. Vagleskogen er en tett skog som består av gran og furu i blanding 

med løvtre. 
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Øst for planområdet ligger Vagleskogen som er en blandingsskog av høy og særs høy 

bonitet. Jorda er vist som dyrkbar i temakart Rogaland. Registreringer er fra 1990.  

Selve eiendommen er registrert som bebygd i Temakart for Rogaland.  

 
Figur 3 Temakart Rogaland viser at Vagleskogen består av flere tresorter. 
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2.3.2 Landskap 

Øst for planområdet ligger Vagleskogen som eies og drives av Statskog. Storevarden er 

tilknyttet Vagleskogen og rager 75 meter over havet. I tillegg til den 3,5 km lange turveien i 

ytterkanten av området er det flere stier som ikke er merket og som går på kryss og tvers i 

skogsområdet. 

 

2.3.3 Kulturminner 

Innenfor planområdet er det ikke funnet registreringer på kulturminne. Det nærmeste 

kulturminnet finnes ca. 500 meter sørvest for planområdet, og er registrert som arkeologisk 

minne, automatisk freda. Kulturminnet i dette området består av flere registreringer som 

stakktuft, rydningsrøys og gardfar.  

Det er også funnet registreringer på et kulturminne ca. 500 meter vest for planområdet. Det 

dreier seg om registreringer som gravhaug, gardfar, rydningsrøys, innhegning og et ukjent 

kulturminne. 

Terrenget innenfor planområdet er svært bearbeidet og bebygget. Det anses derfor at 

potensiale for kulturminner innenfor planområdet er svært lite. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Viktige naturtyper 
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Figur 2.5: Kart som viser registrerte kulturminner i tilknytning til planområdet. 

 

2.3.4 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet 

Iht. NVEs aktsomhetskart ligger planområdet ikke innenfor eller i tilknytning til 

aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang eller jord-/flomskred. Det er heller ikke funnet 

registreringer av skredhendelser i NVEs kartdatabase. Nordvestlige del av planområdet 

ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 
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Figur 2.: Kartutsnitt fra Miljøstatus sin kartdatabase som viser aktsomhetsområde for flom. Grønne områder viser 
maksimal vannstandstigning, hentet fra NVE sin kartdatabase. 

Jernbanen bryter med naturlige vannveier og kan forårsake oppsamling av vann på østsiden 

av banen. Antageligvis er det dette som kan resultere i flomtilløp ved store nedbørsmengder.  
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3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Nasjonale føringer 
Aktuelle nasjonale føringer for planarbeidet er: 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) 

• Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold 

3.2 Regionale føringer 
Aktuelle regionale føringer for planarbeidet er: 

• Regionalplan Jæren 2050 del 1 

• Regionalplan for Jæren 2013-2040 

3.3 Kommunale føringer 

3.3.1 Kommuneplan for Sandnes kommune 2019-2035 

I gjeldende kommuneplan for Sandnes er planområdet disponert til fremtidig 

næringsbebyggelse. Arealet langs grensa mot Vagleskogen som er regulert til parkbelte i 

industristrøk, er en sone på 12 og 8 meters bredde. Reguleringsplanforslaget er dermed i 

strid med kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan. 

Del av planområdet er vist med hensynssoner - gul sone iht. T-1442 og flomfare. Arealet like 

vest for planområdet er båndlagt for fremtidig regulering iht. PBL. 

I øst grenser planen til langsiktig grense for landbruk, hensynssone friluft og hensynssone 

grønnstruktur. Planforslaget er ikke i tråd med overordnede planer.  

 
Figur 3.1: Utsnitt fra gjeldende kommuneplan med plangrense. 
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3.3.2 Reguleringsplaner 

Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan Reguleringsplan for industriområde ved 

Skjæveland Cementstøperi AS - planID 2001112, vedtatt 24.02.2004, regulert til formål 

industri, og delvis også parkbelte i industriområde.  

 
Figur 3.2: Kartutsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner i området, hentet fra kommunens kartinnsynsløsning.  

Planområdet grenser mot følgende reguleringsplaner: 

• PlanID 2005132 - Reguleringsplan for industriomr. på gnr. 52, bnr. 35 og 47, 

Skjæveland 

• PlanID 97102 – Reguleringsplan for godsterminal på Ganddal 

• PlanID 2008121 – Reguleringsplan forsamlingslokale, del av gnr. 52 bnr. 47, 

Skjæveland. 

• PlanID 89101 – Reguleringsplan for Rudlene, Skjæveland 

• PlanID 2001312-01 – Bebyggelsesplan for Skjæveland Cementstøperi AS, felt I1 og 

I2 
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Pågående planarbeid 

Ifølge kommunens kartløsning finnes det ingen pågående planarbeid i nærområdet. 

 

3.4 Kommunedelplan for dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø 
I 2014 ba Samferdselsdepartementet Jernbaneverket om å starte planlegging av dobbeltspor 

mellom Sandnes og Nærbø. Forslag til planprogram for kommunedelplan for dobbeltspor fra 

Sandnes til Nærbø ble lagt ut på høring i juni 2020.   

 

3.5 Andre relevante utredninger 
Støyrapport fra 04.11.2008 ble utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av lokale 

støytiltak på boligeiendommer i nærområdet til den nye Ganddal Godsterminal.   
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4 TILTAKET 

4.1 Generelt 
Eiendommen har tidligere vært regulert til bolig i plan nr. 87101 – Industriareal ved 

Skjæveland Cementstøperi AS samt Vagleskogen til friområde.  

Frem til 2002 var området disponert til boligformål i kommuneplanene. Området ble regulert 

til industriformål i 2001 i strid med gjeldende kommuneplan på det tidspunktet; kommuneplan 

for Sandnes 1996-2017. 

Kommuneplan for Sandnes 2002 – området vist som bolig.  

Kommuneplan for Sandnes 2007 – Ervervsområder 

  

Figur 3 Området vist som bolig i kommuneplan for Sandnes 2002-2017 i bildet til venstre, og som ervervsområde i 
kommuneplan for Sandnes 2007-2020 i bildet til høyre.  
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Kommuneplan for Sandnes 2011-2025 

  

Figur 4 Til venstre er utsnitt av kommuneplanen for Sandnes 2011-2025. Området er vist som næringsbebyggelse. Til 
høyre er utsnitt av kommuneplan for Sandnes kommune 2019-2035. Området er vist som næringsbebyggelse.  

  

Figur 5 Utsnitt fra reguleringsplan fra 1989 er vist til venstre og utsnitt fra gjeldende reguleringsplan, planID 2001112, 
er vist til høyre. 
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4.2 Mål for tiltaket 
Mål for tiltaket er å tilrettelegge for boligformål på eiendommen. 

Planforslaget legger til rette for at eksisterende enebolig med tilhørende bebyggelse kan 

fortsette å være i bruk som enebolig i fremtiden. Planområdet reguleres i hovedsak til 

boligformål, i tillegg til kjøreveg.  

Reguleringsformålet er i strid med plansituasjonen, men er i samsvar med faktisk situasjon. 

Det er ikke lagt opp til å utvide boligbebyggelsen i planforslaget. 

4.3 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket 
I utarbeidelsen av planforslaget vil det være viktig å ha fokus på: 

• Tiltakets påvirkning på landskapsbilde.  

• Omfang av støy- og støvforurensning fra omkringliggende industri som vil påvirke 

tiltaket.  

• Tiltakets transportomfang og tilhørende adkomstløsning. 

• Konsekvens omdisponering har for drift og videreutvikling av det omkringliggende 

næringsområdet.  

4.4 Alternativer 
Alternativer tar utgangspunkt i disponering av areal i kommuneplanen, og ikke i eksisterende 

situasjon. I planarbeidet vil to alternativer bli utredet:  

• 0-alternativet referansealternativet; Kommuneplanens arealformål realiseres. 

Næringsformålet åpner for næringsbebyggelse med en tomteutnyttelse på 150 %. 

Det tilsvarer 150 % BRA.  

• Alternativ 1; Gjennomførelse av foreslått tiltak. 

Eiendommen reguleres til boligformål. Forslaget vil sikre dagens bruk av området. 
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5 PLAN OG UTREDNINGSTEMA 

5.1 Generelt 
I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er 

beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre om planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold 

som skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 

Det er skilt på problemstillinger knyttet til planforslaget og temaer som skal 

konsekvensutredes. 

5.2 Avgrensning av omfang for utredningen 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal utredningens innhold og omfang 

tilpasses aktuell plan, og være relevant for de beslutninger som tas. I utredningen skal en 

identifisere og beskrive de faktorene som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn.   

5.3 Metode for konsekvensutredning 
Utredningen gjennomføres med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredning og Statens 

Vegvesens håndbok V712: Konsekvensanalyser. Håndboken brukes i dette tilfellet primært 

med tanke på metodikken knyttet til utredningene, da spesielt metode for utredning av ikke-

prissatte temaer som er en kvalitativ analysemetode. Metoden er utformet med tanke på 

vegprosjekter, og tilpasses utredning av konkret planarbeid. I denne metoden ser man på 

ulike delområder innenfor ulike fagtema, og metoden er delt inn i tre trinn: 

1. Trinn 1 - Konsekvens for delområder 

2. Trinn 2 - Konsekvens av alternativ 

3. Trinn 3 - Samlet konsekvens 

De to første trinnene utføres for hvert fagtema, mens i det tredje trinnet vurderes konsekvens 

for alle fagtemaene samlet. Konsekvenser av foreslått tiltak sammenlignes med situasjonen 

som oppstår dersom tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen kalles 

referansealternativet eller 0-alternativet.  

5.3.1 Trinn 1 - Konsekvens for delområder 

Verdi 

Temaene gis en verdimessig vurdering, sortert etter skalaen liten verdi, middels verdi eller 

stor verdi. Med verdi menes her en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi 

kan uttrykkes gjennom tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for vedkommende og 

interesse/tema i det området som planlegges.  
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Påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområde, 

og påvirkningen sees i forhold til referansealternativet. Vurderinger av påvirkning relateres til 

den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår kun i 

vurdering av påvirkning dersom de gir varige endringer. Vurdering av påvirkning gjøres for 

alle de verdivurderte delområdene. Skalaen går fra sterkt forringet til forbedret, hvor ingen 

endring utgjør nullpunktet på skalaen.   

Konsekvens 

Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av 

verdi og påvirkning. Konsekvensen er en vurdering om et definert tiltak vil medføre bedring 

eller forringelse i et område. I matrisen utgjør verdiskalaen x-aksen og vurdering av 

påvirkning er y-aksen. Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. En negativ 

konsekvensgrad vil tilsi en verdiforringelse av et delområde, mens en positiv 

konsekvensgrad forutsetter en verdiøkning etter at tiltaket er realisert.  

 

  
Figur 5.1: Konsekvensvifta hvor konsekvens for et delområde framkommer ved å sammenstille grad av verdi (x-aksen) 
og grad av påvirkning (y-aksen), hentet fra håndbok V712: Konsekvensanalyser. 

5.3.2 Konsekvenser av alternativ 

Etter at konsekvens for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 

av hvert alternativ for hvert fagtema. Det settes opp en samlet vurdering med 

konsekvensgrad for hvert alternativ. I den samlede konsekvensen gjøres det også 

vurderinger knyttet til om noen delområder er gitt spesiell eller liten vekt, og om den samlede 

konsekvensvurderingen er justert opp eller ned pga. sumvirkninger. Alternativene rangeres 

for å tydeliggjøre hvilke alternativer som utreder mener er best og dårligst. 

5.3.3 Samlet konsekvens 

Trinn 1 og 2 gjennomføres for hvert fagtema, og i trinn 3 gjøres en vurdering for de ulike 

alternativene med alle fagtema samlet. Det lages en sammenstilling med konsekvens for de 
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ulike alternativene og tilhørende fagtema hvor en sammenligner de ulike alternativene med 

referansealternativet. 

5.4 Referansealternativet (0-alternativet) 
I henhold til § 14 c) i forskrift om konsekvensutredninger skal relevante og realistiske 

alternativer til tiltaket beskrives, og det skal framgå hvordan disse skal vurderes i 

konsekvensutredningen.  

0-alternativet er at kommuneplanens arealdel realiseres. Innenfor rammene som er satt i 

kommuneplanen så vil næring i kategori 3 med lav arbeidsplasstetthet, slik som lager og 

industri, ha en utnyttelsesgrad på mellom 40-100 %. Basert på de virksomhetene som 

befinner seg i nærområdet vil en utnyttelsesgrad på 60 % være et høyst aktuelt alternativ i 

dette tilfellet. Virksomheter som vil virke sjenerende for omgivelsene vil ikke bli tillatt. Det 

legges til grunn at eksisterende avkjørsel beholdes. 

5.5 Alternativ 1  
Alternativ 1 innebærer å regulere eiendommen til boligformål. Boligformål i reguleringsplanen 

vil være i strid med gjeldende kommuneplan som har avsatt området til næring. Alternativet 

vil allikevel tilsi en videreføring av dagens situasjon med boligformål. Den aktuelle 

eiendommen har vegrett fra sør. Denne er fortsatt tenkt å være hovedadkomsten inn til 

eiendommen.  

Eksisterende bolig ble bygd i 1974, og gjennom tiden har eiendommen vært avsatt til 

boligformål både i kommuneplan og i reguleringsplan. Senere er den blitt regulert til 

næringsbebyggelse. Dette alternativet foreslår å regulere eiendommen til boligformål uten at 

det skal tillates å oppføre noen ny bebyggelse på eiendommen. Både adkomstveg og boliger 

vil være slik som eksisterende forhold i dag. Det er ønskelig at eksisterende enebolig kan 

fortsette å være i bruk som bolig i fremtiden. Reguleringsformålet er i strid med 

plansituasjonen, men den er i samsvar med den faktiske situasjonen. 

5.6 Tema som skal konsekvensutredes 

Kap. Tema Utredningsbehov KU Plan 

5.6.1 Naturmangfold, jf. 

naturmangfoldloven 

Naturverdier og biologisk mangfold i og 

rundt området. Omtales i plan, utredes 

ikke i KU.  

 X 

5.6.2 Økosystemtjenester Ikke relevant - - 

5.6.3 Nasjonalt og internasjonalt 

fastsatte miljømål 

Ikke relevant - - 

5.6.4 Kulturminner og kulturmiljø Det er ingen registrerte kulturminner 

innenfor planområdet. Temaet utredes 

ikke i KU, men omtales i planen. 

 X 

5.6.5 Friluftsliv Planområdet er disponert til 

næringsområde. Det er ikke registrerte 

friluftsområder innenfor området, men 

friluftsområdet Vagleskogen grenser til 

området i øst. Temaet tar for seg 

tiltakets innvirkning på nærmiljø og 

friluftsliv. Temaet konsekvensutredes. 

X  
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5.6.6 Landskap Tiltakets påvirkning på landskapsbilde 

ved ev. utbygging. 

Temaet tar for seg konsekvensen av å 

regulere vekk grøntbelte mot 

Vagleskogen.  

Utredes ikke i KU, men omtales i 

planen. 

 X 

5.6.7 Forurensning   Ikke relevant - - 

5.6.8 Vannmiljø, jf. 

vannforskriften 

Ikke relevant - - 

5.6.9 Jordressurser og viktige 

mineralressurser 

Ikke relevant - - 

5.6.10 Samisk natur- og 

kulturgrunnlag 

Ikke relevant - - 

 

5.6.11 Transportbehov, 

energiforbruk og 

energiløsning 

Eksisterende bolig på eiendommen. 

Det planlegges ikke ytterligere boliger. 

Temaet konsekvensutredes derfor 

ikke, men omtales i planen. 

 X 

5.6.12 Beredskap og 

ulykkesrisiko 

Deler av planområdet ligger 

innenfor aktsomhetsområde 

for flom Temaet utredes ikke, men 

omtales som en del av 5.6.13.  

 X 

5.6.13 Virkninger som følge av 

klimaendringer, herunder 

risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred 

Deler av planområdet ligger innenfor 

aktsomhetsområde for flom. Temaet 

utredes ikke i KU, men omtales i 

planen. 

 X 

5.6.14 Befolkningens helse og 

helsens fordeling i 

befolkningen 

Tiltaket vil ikke frembringe mer støy og 

støv enn dagens situasjon gjør da 

området forblir uendret.  

Ny støyrapport må utarbeides. I denne 

skal støy fra jernbane, godsterminal og 

tverrforbindelse inngå. 

Temaet tar for seg konsekvensen de 

ulike alternativene vil ha for 

befolkningens helse, med fokus på 

støybelastning i området.  

X  

5.6.15 Tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 

sykkelveinett 

Omtales i planen.  X 

5.6.16 Barn og unges 

oppvekstsvilkår 

Omtales i planen.   X 

5.6.17 Kriminalitetsforebygging Ikke relevant. - - 

5.6.18 Arkitektur, estetisk 

utforming, uttrykk og 

kvalitet 

Tiltaket vil ikke endres som følge av 

omreguleringen. 

 X 
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5.6.19 Konsekvenser for næring Konsekvensutredningen skal avklare 

hvilke konsekvenser de ulike 

alternativene har for fremtidig 

næringsutvikling i området. Det må ses 

på hvilke konsekvenser, med bla. 

eventuelle begrensninger og 

utviklingsmuligheter endringen av 

formålet vil ha for eksisterende og 

tilgrensende næringsvirksomhet.  

Vurdering av konsekvensen av 

reduserte arealer for næring, samt 

realisering av næringsformål iht. 

gjeldende kommuneplan. 

X  

5.6.20 Effektiv arealbruk Arealutnyttelse for de ulike 

alternativene vil redegjøres for i 

konsekvensutredningen. Dersom 

eiendommen blir regulert til boligformål 

vil arealbruken bli som i dag med en 

lav utnyttelse, men dersom 

eiendommen reguleres til 

næringsformål slik som den er avsatt i 

kommuneplanen vil den effektive 

arealbruken (utnyttelsesgraden) bli 

betydelig høyere. 

X  

5.6.21 Bokvalitet Bokvalitet belyses som et tema i KU. 

Konsekvens omkringliggende næring 

har for bokvalitet innenfor planområdet. 

Luftkvalitet, lysforurensning og støy 

redegjøres for, ref. punkt 5.6.14.  

X  

 

5.6.1 Utredningsprogram iht. tabell i kap. 5.6 

Nærmiljø og friluftsliv 

Dagens situasjon 

Tiltaket er begrenset til eiendommen 52/154, og er en ren boligeiendom. Vagleskogen 

grenser til planområdet. Det bør derfor gjøres en vurdering av tiltaket med tanke på nærhet 

til Vagleskogen.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett og natur- og kulturvern 

• Turveier på UT.no 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

• Utredningen skal belyse 

tiltakets virkninger for 

friluftslivet i 

planområdet. Eventuelle 

virkninger for andre 

Kartlegging av 
eksisterende situasjon og 
mulig fremtidig situasjon, 
samt visualiseringer av 
skog og bebyggelse. Det tas 

utgangspunkt i tilgjengelig 

Temaet utredes i KU.  

Bilder mot Vagleskogen 

skal vise hvilken virkning 

eksisterende bebyggelse 

har på omgivelsene, og 
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friluftslivs-

/rekreasjonsområder 

nær planområdet skal 

også vurderes. Det skal 

videre vurderes hvordan 

tiltaket påvirker bruken 

og opplevelsen av 

områdene. 

• Nærhet til offentlig 

friområde Vagleskogen.  

• Påvirkning privat og 

offentlig område. 

informasjon fra datakilder som 

kart, ortofoto, samt 

overordnede planer og føringer. 

Det vil også bli utført befaring i 

området. 

 

Det vil bli utarbeidet 

volumstudier av de to 

alternativene. Disse vil vise de 

visuelle konsekvensene i 

forhold til disse. 

 

da i særdeleshet på 

friluftsområdene. Det er 

også viktig å vise hvordan 

den eksisterende boligen 

er eksponert sett i forhold 

til den tilgrensende 

næringsvirksomheten. Ev. 

utarbeiding av 

illustrasjoner både for 

alternativ 0 og 1 – visuell 

støy. 

Det er også viktig å 

vurdere eventuelle 

påvirkninger og utslipp av 

støy, støv, røyk og 

eventuelle kjemikalier ved 

de to alternativene 0 og 1. 

 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Dagens situasjon 

Bolig på en industriregulert eiendom. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Støyrapport fra 2008 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

• Fysisk aktivitet 

• Støy  

• Luftforurensning (støv, 

røyk, kjemikalier etc.) 

• Lysforurensning fra 

næringsvirksomhet 

Vurdere dagens situasjon, alt. 0, 

opp mot ny, alt. 1.  

Ny støyrapport må utarbeides. I 

denne skal støy fra jernbane, 

godsterminal og tverrforbindelse 

inngå. 

Det skal undersøkes om det er 

luftforurensning i området som 

det må tas hensyn til. Dette 

gjelder både fra trafikk og fra 

næringsvirksomheter i 

nærområdet. 

Det må undersøkes om det er 

sjenerende lysforurensning fra 

næringsvirksomhet. 

Temaet utredes i KU. 

Ny støyrapport. 

Det vil undersøkes og 

innhentes eventuelle 

utslippstillatelser fra 

nærliggende 

virksomheter for støy, 

støv, røyk, driftstillatelser 

etc.  

Det vil bli foretatt visuell 

befaring kveldstid for å 

vurdere eventuell 

lysforurensning fra 

næringsvirksomheter. 

 

Bokvalitet 

Dagens situasjon 

Bolig på industriregulert eiendom som grenser mot industriområde. 
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Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Eksisterende forhold 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

• Virkninger av 

boligbebyggelse tett opp 

mot både næring og 

friluftsområde. 

• Virkninger av industri 

tett opp mot 

friluftsområde. 

Faglig vurdering med 

utgangspunkt i studier av kart og 

ortofoto, samt fagreferanser som 

offentlige databaser og 

publikasjoner. 

Det vil bli utført befaring for å 

vurdere bokvaliteten i området 

med solforhold, 

uteoppholdsareal etc. 

Eventuelle konsekvenser og 

påvirkninger med planleggingen 

og bygging av dobbeltspor vil 

vurderes for eiendommen. 

Støyrapport. 

Temakart for luftkvalitet, 

Sandnes. 

Det sjekkes om det 

foreligger eventuelle 

utslippstillatelser, og det 

dokumenteres hvilken 

påvirkning disse vil ha 

for bokvaliteten. 

Dokumentere lys- og 

solforholdene, 

uteoppholdsarealet på 

eiendommen etc.  ved 

hjelp av fotografier og 

soldiagram. 

 

Effektiv arealbruk 

Dagens situasjon 

Én bolig på en industriregulert eiendom. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Regionalplan for Jæren 2050 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

• Konsekvenser av å 

beholde én bolig på en 

stor eiendom mot det å 

etablere næring med 

høyere utnyttelse.  

Vurdere dagens situasjon, alt. 0, 

opp mot ny, alt. 1.  

Faglige vurderinger basert på 

bl.a. strategier og målsetninger 

for området. 

Det tas utgangspunkt i 

tilgjengelig informasjon fra 

datakilder som kart, 

overordnede planer og føringer 

– fylkeskommunale planer, 

kommunale planer og 

temaplaner 

Konsekvensutredningen skal 

belyse strategisk og generell 

plassering av boligområder, og 

regionale ta utgangspunkt i 

føringer om tetthet. 

Temaet utredes i KU 

med fokus på mulig 

arealutnyttelse av 

eiendommen med de to 

alternativene 0 og 1. 

Dokumenteres med 

illustrasjoner og 

volumstudier som viser 

ulike utnyttelsesgrader/ 

og en beregning av 

arealutnyttelsen 
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Konsekvenser for næring 

Dagens situasjon 

Bolig på en industriregulert eiendom. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

• Regionalplan for Jæren 2050. 

Utredningsbehov Metode Dokumentasjonskrav 

• Tiltakets virkning på 

området med vurdering 

av begge alternativene.   

Vurdere dagens situasjon, alt. 0, 

opp mot ny, alt. 1.  

Det vil bli tatt utgangspunkt i 

relevant og tilgjengelig 

informasjon fra datakilder som 

kart, ortofoto, overordna planer 

og føringer, samt undersøkelser 

om markeds- og 

næringsutvikling i området. 

Konsekvensutredningen skal 

belyse hvilke konsekvenser de 

ulike alternativene har for 

fremtidig næringsutvikling. Den 

skal også redegjøre for 

konsekvensen av redusert areal 

for næring, og da spesielt med 

fokus på eventuelle 

begrensninger og 

utviklingsmuligheter det vil ha for 

den eksisterende og 

nærliggende virksomheten. Det 

må også vurderes hvilke 

eventuelle begrensninger 

endringen vil ha med eventuelt 

pålegg og begrensninger av 

støy, støv og lysforurensing fra 

den nærliggende 

produksjonsbedriften ved å 

tillate omregulering til 

boligformål. 

Temaet utredes i KU. 
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6 ORGANISERING AV PLANARBEIDET 

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 
Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt 

aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god 

dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Igangsetting av planarbeidet blir kunngjort i Stavanger Aftenblad, samt på kommunens 

internettsider: www.sandnes.kommune.no. Samtidig med oppstartsvarselet blir forslag til 

planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Varsel blir sendt direkte til naboer og offentlige 

myndigheter. Frist for innspill til reguleringsplan og planprogram er satt til xx.xx.2020, som er 

6 uker etter kunngjøringsdatoen.  

Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt 

planprogram.  

Området er av svært begrenset omfang, og grenser kun til to naboeiendommer i tillegg til 

industriområdet. Det anses derfor som tilstrekkelig med varsling og høring i forbindelse med 

planprosessen. Naboer og berørte parter høres ikke utover dette.  

Forslag til reguleringsplan og tilhørende konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig 

ettersyn i minimum 6 uker fra kunngjøringsdato. Forslaget vil bli kunngjort i Stavanger 

Aftenblad og legges ut på kommunens hjemmesider. 

Når innspill og uttalelser er vurdert og kommentert, blir planen 2.gangsbehandlet og deretter 

vedtatt i bystyret. 

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter også bli lagt ut på kommunens 

hjemmeside.  

I løpet av planprosessen blir det vurdert om det er behov for et informasjonsmøte i 

forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. 

 

7 FRAMDRIFTSPLAN 
 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE 

Oppstartsfase • Utarbeide forslag til planprogram Mai 2020 

 • Gjennomgang av planprogram med 
planavdelingen i kommunen før det sendes ut 
til offentlig ettersyn 

Juli 2020 

 • Kunngjøring av oppstart av planarbeid og 
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn  

Juli-september 2020 

 • Oppsummering av innspill og utarbeidelse av 
revidert forslag til planprogram 

Oktober 2020 

 • Vedtak av planprogram og offentlig 
kunngjøring 

November 2020 

Utredningsfase • Planutvikling og utredningsarbeid Nov.-mars 2021 

 • Medvirkning/dialog med ulike målgrupper Des.-mars 2020 

 • Utarbeidelse av konsekvensutredning og 
forslag til reguleringsplan 

Nov.-apr. 2021 
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1.gangs 

behandling 

• Vedtak om utlegging av planforslaget til 
offentlig ettersyn  

Mai 2021 

 • Kunngjøring og offentlig ettersyn av 
planforslaget 

Mai-juni 2021 

 • Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, 
eventuell mekling 

Juni-aug. 2021 

Sluttbehandling • Vedtak av reguleringsplan  August 2021 

 


