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58/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  16/00146-20 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 58/16 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18. november legges fram for utvalget til formell 

godkjenning. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 18. november 

2016. 

 

 

 

 

SANDNES, 25.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 18.11.16 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslisten 

  



59/16 Forvaltningsrevisjon: Jordvern i Sandnes 

 
Arkivsak-dok.  15/00014-4 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 59/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget bestilte denne rapporten i mai 2015. Formålet med prosjektet har vært å 
vurdere hvordan Sandnes kommune følger sentrale føringer for jordvern og hvordan 
jordvernet er ivaretatt i sentrale plandokumenter. Prosjektet tar også sikte på å beskrive hvor 
mye landbruksareal som er nedbygget i kommunen de siste årene. 
 

Med bakgrunn i dette formålet vedtok kontrollutvalget å se nærmere på disse problem-

stillingene: 
 I hvilken grad følger Sandnes kommune sentrale føringer for jordvern? Herunder 

o I overordnede plandokumenter? 
o I andre plandokumenter/i praksis? 

 Hvor mye jordbruksareal er bygget ned/omdisponert i Sandnes kommune de siste 
årene? 

o Hva har vært de viktigste formålene med omdisponeringene? 
o I hvilken grad utfordres jordvernet i forbindelse med dispensasjonene? 

 Hvor mye jordbruksareal er blitt nydyrket de siste årene? 
o Og, dersom det er mulig å si noe om dette: I hvilken grad er denne jorda av 

samme kvalitet som den jorda som er bygget ned? 
 
Dersom det er mulig å fremskaffe data om dette: 

 Hvor stort arealforbruk har gått med i forbindelse med bygging av 
driftsbygninger i landbruket? I hvilken grad utfordrer dette jordvernet? 

 

Saksutredning: 
Rapporten legges nå fram til behandling i kontrollutvalget med innstilling til bystyret. 

Revisors hovedkonklusjon i rapporten er at i kommuneplanens arealdel har kommunen lagt 

inn grenser og kjerneområder for landbruk. Kommunen har omdisponert mer jordbruksjord de 

siste fem årene enn tidligere. I nåværende kommuneplan er det imidlertid planlagt langt færre 

omdisponeringer, til tross for store omdisponeringer som følge av Sandnes Øst. Revisor peker 

på at dette er med på å bidra til at nasjonale mål kan nås.  

 

Kort oppsummert peker revisor på følgende: 

 Kommunen har gjort tiltak som skal være med på å bidra til at man når målsettinger 

som er vedtatt sentralt knyttet til grenser og kjerneområder for landbruk. 

 Kommunen har til nå omdisponert mer jord enn kommunen prosentvis bør. Selv om 

det er utarbeidet enkelte resultatmål, savner revisor mer tydelige mål knyttet til hva det 

innebærer å ha en aktiv jordbrukspolitikk samt mål knyttet til omdisponering. Bystyret 

har vedtatt hvor mye som kan omdisponeres i gjeldende kommuneplan. Revisor peker 

på at omregulering av Sandnes øst vil stå for en stor del av arealet som kan 

omdisponeres. Selv om kommunen omdisponerer betydelig mer enn statlige mål, 

poengterer revisor at utbyggingen av Sandnes Øst vil føre til at regionen kan beholde 



god matjord. I tillegg legger kommunen i årene framover opp til å omdisponere 

mindre matjord enn tidligere. 

 Kommunen har ikke oversikt over samlet antall dispensasjonssaker og utfall av disse. 

Revisor har gått gjennom dispensasjonssaker 2014 – aug 2016, der det er innstilt på 

dispensasjon i 2 av 16 aktuelle saker. De folkevalgte har imidlertid gitt dispensasjon i 

6 av 16 saker, og er dermed mindre restriktive enn kommunens saksbehandlere. Flere 

av sakene er imidlertid ennå til behandling hos Fylkesmannen, og dermed ikke 

avgjort. 

 Dersom man sammenligner innvilget nydyrking med avgang dyrka jord, vil man se at 

det er over 50% mer dyrka jord som er omdisponert enn som er nydyrka. Kommunen 

har ikke oversikt over kvaliteten på denne jorden, verken det som er nydyrka eller 

omdisponert. 

 Revisor har i samarbeid med byggesak funnet at det totalt er innvilget bygging av 

driftsbygning/andre bygg i landbruket på i alt 28 da jord over en 3-årsperiode. Revisor 

vurderer dette som relativt lite sett i sammenheng med resten av omdisponeringene 

som foretas i kommunen.  

 Når det gjelder utfordringer framover, framhever revisor opsjonsavtaler mellom 

jordeier og utbygger som fører til liten interesse for å drive aktivt jordbruk på slike 

arealer. Kommunen mangler imidlertid full oversikt, da disse opsjonsavtalene ikke er 

offentlige. Revisor nevner også flere planlagte samferdselsprosjekter som kan føre til 

mer omdisponeringer, bl.a. dobbeltspor og E-39. Næringslivets interesse for å leie 

landbruksbygg til lager m.m. er også en utfordring knyttet til omdisponering og at 

matproduksjon viker for annen næring.  

 

Revisor anbefaler Sandnes kommune å: 

 Utarbeide tydeligere mål knyttet til hva det innebærer å ha en aktiv 

jordvernpolitikk og mål knyttet til å bidra til reduksjon i omdisponeringer. 

 Utarbeide konkrete tiltak og angi hvordan disse skal følges opp i praksis. 

 Jevnlig utarbeide en oversikt som viser utvikling i antall dispensasjonssaker 
innenfor LNF-området, formål og medgått areal. 

 

Det vises til den vedlagte rapporten for utfyllende opplysninger.  

 

Rapporten er lagt fram til uttale hos rådmannen. Rådmannen peker i hovedsak på at jordvern 

har blitt strategisk styrket gjennom overordnet planarbeid i Sandnes kommune over tid. 

Rådmannen erkjenner likevel at kommunen har utfordringer med en negativ utvikling i 

dispensasjoner de siste årene. Rådmannen støtter anbefalingene om å konkretisere tydeligere 

mål om hva det innebærer å ha en aktiv jordvernpolitikk, og definere mål knyttet til reduksjon 

av omdisponeringer. Rådmannen støtter også anbefalingen om å utarbeide oversikt som viser 

utvikling i antall dispensasjonssaker innenfor LNF-området. Rådmannen vil også vurdere 

hvordan og på hvilken arena en statusoversikt over omdisponeringer av jordbruksarealer 

innen dispensasjonsbehandling regulering og kommuneplan kan gjennomføres, og evaluere 

utviklingen i lys av statlige og egendefinerte jordvernmål  

 

Se ellers rapportens s. 7 – 8 for utfyllende kommentarer. 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget er pålagt å følge opp bystyrets vedtak knyttet til gjennomført forvaltnings-

revisjon1. Tilbakemelding på oppfølging sendes kontrollutvalget ca. 6 måneder etter bystyrets 

behandling. Kontrollutvalget gir tilbakemelding til bystyret på administrasjonens oppfølging. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering. 

 

Melding om hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak sendes 

kontrollutvalgssekretariatet ca. 6 måneder etter dette vedtaket. 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 25.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Vedlegg:  

RR Sandnes 2016 Jordvern 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

           Til sakslisten 

  

                                                 
1 Jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 12 



60/16 Orientering fra administrasjonen - varsling og 

varslingsrutiner i Sandnes kommune 
 
Arkivsak-dok.  16/00075-12 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 60/16 

 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget ba på forrige møte om at administrasjonen orienterer utvalget om varsling og 

varslingsrutiner i Sandnes kommune; hvordan kommunen arbeider med varslingssaker. 

 

 

Saksutredning: 
Sekretariatet har avtalt med leder for HMS Rune Mangersnes og organisasjonsdirektør Hilde 

Lofthus at de orienterer på møtet. Kommunaldirektør oppvekst Torill Jacobsen Kind vil også 

møte. 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen fra leder HMS samt fra 

organisasjonsdirektør og kommunaldirektør oppvekst til orientering. 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 25.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

        Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

           Til sakslisten 

  



61/16 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon 

"byggesaker" 
 
Arkivsak-dok.  16/00362-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 61/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har i sin nye Plan for forvaltningsrevisjon prioritert en gjennomgang av 

området «Byggesaker». Planen er vedtatt av bystyret 17.10.16. 

 

Saksutredning: 
Revisor har i sitt utkast til prosjektmandat for gjennomføring av prosjektet foreslått at 

prosjektets formål skal være å vurdere de systemer og rutiner som Sandnes kommune har for 

byggesaksbehandling. 

 

Med bakgrunn i dette formålet har revisor foreslått å se nærmere på disse problemstillingene: 
 Er kommunens arealplaner oppdaterte og tydelige nok for en effektiv behandling av 

byggesaker? 

 Hvordan fungerer kommunens internkontroll og kvalitetssystem for byggesaker? 

 Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på området? 

 Har kommunen gode regler for etikk og likebehandling ved byggesøknader? 

 Hvordan håndteres tilsyn i byggesaker? 

 Blir de lovmessige tidsfrister for saksbehandlingen overholdt? 

 Har kommunen hatt gebyrtap på grunn av for lang saksbehandlingstid? 

 Er det en tilfredsstillende håndtering av selvkostreglene? 

 Er brukerne fornøyde med byggesaksbehandlingen? 

 

Slik prosjektmandatet nå foreligger er det kostnadsregnet til ca. 350 timer. Kontrollutvalget 

må før bestilling av prosjektet ta stilling til om prosjektets formål og forslag til problem-

stillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Byggesaksbehandling» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger 

og med de eventuelle presiseringer/endringer som kom fram i møtet. 

 

 

 

 



SANDNES, 05.12.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

RR Sandnes 2016 - Byggesaker - Mandat 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslisten 

  



62/16 Henvendelse fra innbygger 

 
Arkivsak-dok.  16/00078-9 

Arkivkode.  047  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 62/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Sandnes har mottatt to henvendelser fra en innbygger knyttet til en 

disposisjonssøknad/delingssøknad, der det stilles spørsmål til saksbehandleres habilitet og til 

kommandolinjene i kommunens administrasjon. 

 

Saksutredning: 
Generelt til kontrollutvalgets ansvars- og arbeidsoppgaver: 

 

Kontrollutvalget er kun pålagt å behandle saker som kommer fra kommunestyret (bystyret) 

eller fra revisor. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller 

revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hørerunder utvalgets kompetanse-

område og om det vil prioritere saken. 2 

 

Kontrollutvalgets oppgave er å drive systemkontroll. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, 

og kan heller ikke gå inn i den politiske sfære og stoppe, utsette eller omgjøre politiske saker, 

jf. kontrollutvalgsforskriften § 4 andre ledd. 

 

Sekretariatet går derfor ikke inn i selve saken på nåværende tidspunkt. Dersom kontroll-

utvalget ønsker å prioritere problemstillinger knyttet til saken, anbefales å kalle inn 

administrasjonen for å ha en orientering.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

SANDNES, 29.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

Vedlegg: 

 

Brudd på habilitet 

Uklare kommandolinjer 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.  Til sakslisten 

                                                 
2 Jfr Vedlegg 1 til rundskriv H-15-04, §4. 



63/16 Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekt som 

skal gjennomføres i 2017 
 
Arkivsak-dok.  16/00352-3 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 63/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Sandnes behandlet Plan for forvaltningsrevisjon på sitt møte i september. 

Planen er vedtatt i bystyret i oktober 2016.  

 

Saksutredning: 
På møte i november ba kontrollutvalget om at det skulle utarbeides ut prosjektmandater på 

følgende områder for rapporter i 2017: 

 Byggesak. Inkl. manglende resultater av omorganiseringen? Hvorfor?  

 Innkjøp, inkl. oppfølging etter tidligere rapport  

 Omorganisering/omstilling i skolesektoren. Inkl. hvordan brukes tildelte ressurser, 

hvilke muligheter har man innenfor tildelte ressurser? Effekter av omstilling.  

 Sosiale tjenester. Inkl.: er kommunen rigget for å ta ekstra belastning som omfatter dem 

som går fra NAV til å bli sosialhjelpsmottakere?  

 

Revisor har gjort kontrollutvalget oppmerksom på at prosjektet vedr. omorganisering i 

skolesektoren bør utsettes, og ikke påbegynnes før høsten 2017. Det vil da bli levert i 2018.  

 

Kontrollutvalget kan derfor velge ut et nytt område blant de prosjektene som er prioritert i 

planen: 

 IKT. Lovfesta rettigheter/IKT-systemer – hvordan spiller disse sammen? Sammensetningen 

av datasystemer, sett opp mot behov, bruker-vennlighet, kostnader ved lisenser og integrering 

mellom systemene. IKT og innkjøp sett opp mot miljø.  

 Offentlighetsloven. Kommunens praktisering, kommer alt ut på nettsidene? Ligger møter og 

styredokumenter på nett for de kommunale/interkommunale selskapene? 

 Oppfølging av frafall i ungdomsskolen. Kommunens arbeid mot frafall knyttet til tidlig 

innsats gjennom hele oppveksten, både tidlig i oppveksten hvor problemene er forholdsvis 

enkle, og tidlig i hver enkelte fase i opplæringen. Suksessfaktorer hos skoler som lykkes? 

 Sandnes Eiendomsselskap KF. Bør vurdere virkninger av eiendomsselskapet på sikt. 

 Sandnes Parkering KF. Utfordring med høyt sykefravær og lav medarbeidertilfredshet. Hva 

kan kommunen gjøre for å rette opp dette? 

 Virkning av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Hva har skjedd der-

som man ser på gjennomførte revisjoner etter flere år – hvilken virkning har de hatt? 

 

Kontrollutvalgets budsjett tilsier at det gjennomføres ca. 4 prosjekter pr. år.  

 

  



 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon innenfor «xxx» til neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 18.11.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

           Til sakslisten 

  



64/16 Oppfølging av rapporten "Energi- og 

økonomieffektivisering i byggeprosjekter" 
 
Arkivsak-dok.  14/00093-10 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 64/16 

 

Bakgrunn: 
Denne rapporten ble behandlet av bystyret i Sandnes i februar 2016, der det ble fattet slikt 

vedtak: 
Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonen «Energi- og økonomieffektivisering» til 
orientering. 

Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. 

Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt 

opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak. 

 

Rapportens hovedformål var å vurdere i hvilken grad kommunen har nådd målene som gjelder 

stasjonær energibruk. Det ses videre på hvordan kommunen sikrer energieffektiviserende 

løsninger ved eksisterende bygningsmasse og utvikling av nye bygg. 

 

Rapportens konklusjoner og anbefalinger til kommunen var: 

 Vi anbefaler at arbeidet med å sikre energieffektiviserende løsninger ved eksiste-  

rende bygningsmasse videreføres.  

 Vi anbefaler at det satses videre på å nå målet om ti produksjonsanlegg for ny for- 

nybar energi i kommunen innen 2020.  

 Vi anbefaler å bygge mest mulig energieffektivt og i tråd med målsetningene i 

kommunens handlingsplan for energi og klima. Det vises her også til de nye skjerpede 

energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). 

 

Saksutredning: 
Sekretariatet har mottatt administrasjonens tilbakemelding av 28.11.16, se vedlegg. 

 

Rådmannen gir her tilbakemelding på hvilke tiltak som er eller er planlagt satt i verk med 

bakgrunn i rapportens an befalinger. 

Kort oppsummert: 

 Arbeidet med energieffektiviserende tiltak er godt i gang. 

 Arbeidet med nye produksjonsanlegg for fornybar energi pågår. Rådmannen nevner 

eksempler på pågående og planlagte prosjekter. 

 Rådmannen viser her til at kommunens ambisjonsnivå i nye byggeprosjekter er høyere 

enn minstekravene i TEK 10. 

 

Det vises til vedlegget for utfyllende tilbakemelding. 

 

 

 



 

 

Rådmannen har gitt tilbakemelding på revisors anbefalinger. Flere av disse er ikke iverksatt 

ennå, og kontrollutvalget bør derfor vurdere om det skal foretas en ny oppfølging mot slutten 

av inneværende periode. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

 Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 

 Kontrollutvalget vil vurdere en ny oppfølging av rapporten mot slutten av 

inneværende periode. 

 Saken videresendes bystyret i Sandnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDNES, 05.12.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjon av energiøkonomisering i byggeprosjekter - Oppfølging av rapport 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

           Til sakslisten 

  



65/16 Justering av møteplanen for 2017 

 
Arkivsak-dok.  16/00076-17 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 65/16 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget vedtok på møtet i september 2016 denne møteplanen for 2017: 

 
Dag Dato Tidspunkt Kommentar 

Fredag  20.01.17 08:30  

Fredag 17.02.17 08:30  

Fredag 17.03.17 08:30  

Fredag 28.04.17 08:30  

Fredag 26.05.17 08:30  

Fredag 16.06.17 08:30  

Fredag 08.09.17 08:30  

Fredag 20.10.17 08:30  

Fredag 17.11.17 08:30  

Fredag 15.12.17 08:30  

 

Det er behov får å fatte et formelt vedtak knyttet til en justering av møtedato i juni, der møtet 

den 16.06.17 er foreslått flyttet til 09.06.17. Endringen er tidligere bekreftet av medlemmene i 

utsendt invitasjon til møter i 2017 via Outlook. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende justerte møteplan for 2017: 

Dag Dato Tidspunkt Kommentar 

Fredag  20.01.17 08:30  

Fredag 17.02.17 08:30  

Fredag 17.03.17 08:30  

Fredag 28.04.17 08:30  

Fredag 26.05.17 08:30  

Fredag 09.06.17 08:30   Endret 

Fredag 08.09.17 08:30  

Fredag 20.10.17 08:30  

Fredag 17.11.17 08:30  

Fredag 15.12.17 08:30  
 
SANDNES, 08.12.2016 
Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur   Til sakslisten 



66/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. 

desember 2016 
 
Arkivsak-dok.  16/00178-26 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 16.12.2016 66/16 

 

Bakgrunn 

Denne oversikten er kontrollutvalgets verktøy til å følge saker som går over flere møter. Dette 

gjelder forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som følges fra bestilling til rapporter er 

ferdig fulgte opp. Også andre saker som krever oppfølging tas med i oversikten. 

Oversikten blir oppdatert til hvert møte. 

Saksutredning: 

Kontrollutvalget skal ha oversikt over hva som er status på de enkelte sakene utvalget har bestilt. 

Etter at sakene er ferdig avsluttet blir de flyttet over i den siste tabellen slik at utvalget også har 

oversikt over hvilke saker som det tidligere er jobbet med i perioden. 

Under denne saken kan kontrollutvalget også ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det legges 

også opp til at revisor under denne saken kan orientere kontrollutvalget om status på prosjekter som 

de arbeider med. 

Når det gjelder bestilt prosjektmandat knyttet til effekter av ressursfordelingsmodell i skolene, har 

revisor kommet med følgende tilbakemelding: 

 Rogaland Revisjon anbefaler Kontrollutvalget å vente med dette prosjektet til høsten 2017. 

Det vises til det vedlagte notatet for nærmere begrunnelse. 

 

I dette møtet er disse sakene til behandling:  

 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Jordvern i Sandnes» 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Energi og økonomieffektivisering i 

byggeprosjekter» 

 Prosjektmandater for bestilling av rapport vedr. «Byggesaker» 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. desember 2016 til orientering.  

 

 

 



 

 

SANDNES, 05.12.2016 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Vedlegg Statusoversikt desember 16 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

           Til sakslisten 

  



 

 

 

Referat-/meldingssaker: 
 
13/16 Vedtak bystyret 14.11.16, sak 129/16 - Plan for  

selskapskontroll 2017-2020 
 

14/16 Rapport Fylkesmannen Sandnes kommune inkl. lukking  
  av avvik.pdf 

 
15/16 Skatteinngang november 2016 
 
 
           Til sakslisten 










TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember


Sum budsjett 275 594 9 345 389 537 11 957 461 096 -14 583 260 333 23 568 382 675 11 796 386 751 12 331


Sum regnsk. 2016 267 108 2 368 384 392 9 295 465 175 15 931 255 065 34 726 388 111 12 486 413 776


Diff i mnd. ift budsjett -8 486 -6 977 -5 145 -2 662 4 079 30 514 -5 268 11 158 5 436 690 27 025


Diff hittil ift. budsjett -8 486 -15 463 -20 609 -23 271 -19 192 11 322 6 054 17 212 22 648 23 338 50 363


Regnskap 2015 264 095 13 536 375 588 7 717 417 310 28 512 254 876 27 531 371 718 16 051 362 563 33 987


Akk. %-vis økn. 1,1 % -2,9 % 0,1 % 0,3 % 4,6 % 3,4 % 2,8 % 3,2 % 3,5 % 3,2 % 5,1 %


TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember


Måneden 2016 267 108 2 368 384 392 9 295 465 175 15 931 255 065 34 726 388 111 12 486 413 776


Måneden 2015 264 095 13 536 375 588 7 717 417 310 28 512 254 876 27 531 371 718 16 051 362 563 33 987


Diff. i måneden 3 012 -11 167 8 803 1 578 47 864 -12 581 190 7 194 16 393 -3 565 51 212


%-vis endr 1,14 % -82,50 % 2,34 % 20,44 % 11,47 % -44,12 % 0,07 % 26,13 % 4,41 % -22,21 % 14,13 %


Hittil 2016 267 108 269 476 653 867 663 162 1 128 337 1 144 268 1 399 333 1 434 059 1 822 170 1 834 656 2 248 432


Hittil 2015 264 095 277 631 653 219 660 936 1 078 246 1 106 758 1 361 634 1 389 165 1 760 883 1 776 934 2 139 497 2 173 484


Akk. differanse 3 012 -8 155 648 2 226 50 090 37 510 37 700 44 894 61 287 57 722 108 935


%-vis endr 1,14 % -2,94 % 0,10 % 0,34 % 4,65 % 3,39 % 2,77 % 3,23 % 3,48 % 3,25 % 5,09 %


TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember


Måneden 2016 16 848 387 948 822 24 262 826 1 371 179 29 431 914 1 157 592 16 546 773 2 509 086 25 870 896 1 134 144 28 620 520


Måneden 2015 16 316 497 951 831 22 660 866 1 325 296 25 600 844 1 623 410 15 690 933 1 890 599 23 888 727 871 225 24 145 985 1 529 312


Diff. i måneden 531 890 -3 009 1 601 960 45 883 3 831 070 -465 818 855 840 618 486 1 982 169 262 920 4 474 535


%-vis endr 3,26 % -0,32 % 7,07 % 3,46 % 14,96 % -28,69 % 5,45 % 32,71 % 8,30 % 30,18 % 18,53 %


Hittil 2016 16 848 387 17 797 210 42 060 036 43 431 215 72 863 130 74 020 722 90 567 495 93 076 581 118 947 476 120 081 621 148 702 140


Hittil 2015 16 316 497 17 268 328 39 929 194 41 254 490 66 855 334 68 478 744 84 169 677 86 060 276 109 949 003 110 820 228 134 966 212 136 495 525


Akk. differanse 531 890 528 882 2 130 842 2 176 725 6 007 796 5 541 978 6 397 818 7 016 304 8 998 474 9 261 393 13 735 928


%-vis endr 3,26 % 3,06 % 5,34 % 5,28 % 8,99 % 8,09 % 7,60 % 8,15 % 8,18 % 8,36 % 10,18 %


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2016 sammenlignet med 2015


Skatteinngang hele landet 2016 sammenlignet med 2015







Skatteinngang per november 
Skatteinngangen for november 2016 var på kr 413,8 millioner, noe som er kr 27 millioner 


høyere enn periodisert budsjett for november. Akkumulert merinntekt for skatt, sammenlignet 


med periodisert budsjett, per november er på kr 50,4 millioner.  


 


Akkumulert skatteinngang per november er kr 2 248,4 millioner, noe som er om lag kr 108,9 


millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 5,09 


prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per november er skatteveksten i landet 10,18 


prosent.  


 


Budsjettert skattevekst for Sandnes ble korrigert ned i 1. perioderapport fra 4,7 prosent til 1,7 


prosent. På landsbasis ble skatteanslaget oppjustert i revidert nasjonalbudsjett til en 


skattevekst på 6,4 prosent for hele 2016. I forslag til statsbudsjett ble denne prognosen endret 


til hele 8,7 prosent. For Sandnes er det i økonomiplanen for 2017-2020 forutsatt en 


skattevekst fra 2015-2016 på 4,5 prosent.  


 


I november var det forfall for forskuddstrekk og forskuddsskatt.  Det er innbetalt kr 342,7 


millioner i forskuddstrekk, noe som er kr 7,9 millioner under budsjett. Videre er det innbetalt 


kr 26,8 millioner i forskuddsskatt, noe som er kr 2,2 millioner under budsjett. Når vi totalt 


kommer ut med kr 27 millioner over budsjett for november skyldes dette et positivt 


marginoppgjør og korrigering i forbindelse med økning i fordelingstall, noe som til sammen 


har medført en økning i forhold til budsjett på kr 38,2 millioner. 


 


Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet per oktober var 106,7 prosent (basert på 


tall fra SSB), som er høyere enn det budsjetterte nivået på 106 prosent av landsgjennomsnittet 


for hele 2016. Foreløpige prognoser for 2016 er nå at skatt per innbygger i prosent av 


landsgjennomsnittet vil bli om lag 105,4 prosent.  


 


Inntektsutjevningen 


Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av 


inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket 


med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 


Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av 


differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de 


med skatteinngang under snittet. Dette elementet av inntektsutjevningen kan anslås med 


relativ stor sikkerhet så snart tall for skatteinngangen er klar. 


 


I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet 


kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og 


landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per 


innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas 


derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene 


fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned. 


 


Sandnes kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og blir derfor trukket i 


inntektsutjevninge. For Sandnes kommune er det for 20161 budsjettert med et akkumulert 


trekk for inntektsutjevning på kr 105,9 millioner. Prognosen per desember tilsier kr 93 


millioner i inntektsutjevning, og dette er kr 12,9 millioner lavere enn budsjettet. 
                                                           
1 Basert på skatteinngangen per 30. november 2016. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to 
måneder etter skattemåneden. 







 


Sum av skatt og rammetilskudd (inkludert prognose for inntektsutjevning som blir bokført i 


desember og termin 13) for januar til november er anslått til en merinntekt på kr 63,3 


millioner. 
 


Årsprognosen for 2016 avhenger av både av hvor høy skatteveksten vil bli på landet og 


Sandnes sin vekst. For desember er det budsjettert med kr 12,3 millioner i skatt for Sandnes. 


Dersom resultatet for desember blir som budsjettert vil skatteveksten i Sandnes bli på 4 


prosent. Nedenfor vises ulike scenarier for hvordan skatteveksten i desember vil slå ut for 


Sandnes. 


 


Skattevekst 


landet 


Skattevekst 


Sandnes 


Skatt i prosent 


av lands-


gjennomsnittet 


Avvik skatt per 


desember ift 


budsjett 


Prognose 


årsresultat for 


Sandnes* 


10 % 5 % 105,7 % 22,7 millioner 75,9 millioner 


8,7 % 4 % 106,1 % - 51,0 millioner 


8,7 % 4,2 % 106,3 % 5 millioner 52,8 millioner 


8,7 % 4,5 % 106,6 % 10 millioner 55,4 millioner 
* Sum skatt og rammetilskudd 


 


 


 








 


 
 
 
Arkivsak-dok. 16/12063 
Arkivkode  
Saksbehandler Marita C. Svindland 
 


Behandlet av Sakstype Møtedato Saknr 


1 Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 14.11.2016 129/16 


 
 


SAKSPROTOKOLL 


 
Plan for selskapskontroll 2017-2020 
 


 
Bystyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 14.11.2016 sak 129/16 
 
Møtebehandling 
 


Votering 
Innstillingen fra møtet i kontrollutvalget 07.10.2016 ble enstemmig vedtatt. 
 


Vedtak 


Bystyret vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020. 
 
Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta endelig prioritering av prosjekter i 
samarbeid med øvrige eiere samt evt. endringer i planen i planperioden. 
 
 


 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 


9-2016 


Møtedato: 


18.11.2016 


Utvalgssaksnr.: 


53/16 - 57/16 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad 
Atlak Kvinen 
Inger Lise 
Øyvind Ødegård 
Renata Peksyk 


Forfall / varamedlemmer: 
Ingen 
 


Andre tilstede: 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
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Bystyrets møte 17.10.16 - vedtak sak 117/16 - Plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-2020 
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12/16 16/00153-11 Skatteinngang oktober 2016 4 
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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
53/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 7. 
oktober 2016. 
 


Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets 
møte den 7. oktober 2016.   
 


[Lagre]  
 
 
 
 
54/16 Utkast til prosjektmandat for bestilling av forvaltnings-


revisjonsprosjekt innenfor "Innkjøp" 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor «Innkjøp» i 
tråd med det framlagte forslaget til prosjektmandat, med de eventuelle 
tillegg/presiseringer som kom fram i møtet.  
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget hadde ingen tillegg/presiseringer, og dette leddet tas 
derfor bort. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
«Innkjøp» i tråd med det framlagte forslaget til prosjektmandat.  
 


[Lagre]  
 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


 


55/16 Utkast til prosjektmandat - sosiale tjenester 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sosiale 
tjenester» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de 
eventuelle tillegg/presiseringer som kom fram i møtet. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. Kontrollutvalget hadde ingen tillegg/presiseringer, og 
siste ledd i forslag til vedtak utgår derfor. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sosiale tjenester» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som 
foreligger. 
 


[Lagre]  
 
 
 
 
56/16 Orientering om habilitet 
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen av habilitetsreglene til orientering. 
 


Møtebehandling 
Daglig leder orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen av habilitetsreglene til 
orientering. 
 


[Lagre]  
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57/16 Statusoversikt pr. november 2016 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2016 til orientering. 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. 


Kontrollutvalget utsetter prosjektet vedr. skole, jfr. notat fra revisor, 
til høsten. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne kommentaren. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2016 til 
orientering. 


[Lagre] 


REFERAT-/MELDINGSAKER 


11/16 Bystyrets møte 17.10.16 - vedtak sak 117/16 - Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 


12/16 Skatteinngang oktober 2016 


Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering 


EVENTUELT 


Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet. 


Sveinung Skjørestad 
Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 


Sekretær for kontrollutvalget 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 








Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger


Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger


T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00


E: fmropost@fylkesmannen.no


www.fylkesmannen.no/rogaland


Deres ref.:   Vår dato: 17.08.2016
16/05940-4 Vår ref.: 2016/4869
Arkiv 020 Arkivnr.:  462.1


Sandnes kommune
Postboks 583
4305 Sandnes


Lukking av avvik etter revisjon 3. - 4. mai 2016 av Sandnes kommune som mil-
jøvernmyndighet på området luftforurensning.


Det vises til tilbakemelding fra Sandnes kommune datert 30. juni 2016 på Fylkesmannens revi-
sjonsrapport. Det vises også til presiseringer i e-post datert 15. august 2016.


Sandnes kommune fant ingen faktiske feil i revisjonsrapporten og Fylkesmannen ba om en skriftlig 
bekreftelse innen 15. august 2016 som dokumenterer at avvik er rettet. Vi vurderer brevet datert 30. 
juni sammen med nevnte e-post som endelig tilbakemelding på vår revisjonsrapport. Vår vurdering 
og våre kommentarer til saken er følgende:


Avvik
Kommunen fikk avvik på grunn av manglende rutiner for informasjon om luftkvalitet til publikum. 
Avviket omfattet også manglende oppdatert informasjon om luftkvalitet og om tiltaksutredninger.


Kommunen viser til at kommunens hjemmesider nå blir endret slik at tilgjengeligheten til miljø-
informasjon er forbedret og at det vil bli lagt ut informasjon om forholdene i Sandnes som omfatter
rapporter, tiltaksutredninger og link til målestasjoner. Fylkesmannen har sett nærmere på nettsiden
og funnet ut at den tilfredsstiller krav som kan stilles til informasjon. Den delen av avviket som 
gjelder oppdatert informasjon om luftkvalitet og om tiltaksutredninger, kan dermed lukkes.


Kommunen forklarer i brevet at den vil forbedre informasjonen til publikum om andre viktige mil-
jøsaker også. Ansvaret for miljøvernarbeid er fordelt, men har blitt samordnet i tverrfaglige og 
tverrsektorielle grupper. Det vil bli etablert faste rutiner for vedlikehold og beredskap for miljøte-
maene. Det er de enkelte ansvarlige enhetene som skal ha ansvar for å framskaffe nødvendig og 
relevant informasjon, og rutiner med beskrivelse av struktur og ansvar vil bli samlet i et eget doku-
ment for «Miljøinformasjon i Sandnes kommune». Slik Fylkesmannen tolker beskrivelsen, vil
HMS-sjefen og internkontrollsystemet være sentrale i arbeidet og kommunen regner med at den har 
rutinene klare høsten 2016. Fylkesmannen vurderer derfor tilbakemeldingen slik at også den delen 
av avviket som gjelder rutiner, kan lukkes.


Anmerkning
Ved tilsynet anmerket Fylkesmannen at kommunen kan øke og strukturere kunnskapen internt om 
lovverket og om luftkvaliteten i kommunen. Det ble pekt på forskjellige kilder til kunnskap som 
kommunen må kjenne til og som er av betydning for forståelsen av luftkvalitetsforholdene, nødven-
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dige tiltak og hvordan forholdne skal forklares til innbyggerne i kommunen. Ut fra den tilsendte 
informasjonen ser vi at kommunen vil prioritere kunnskapsoppbygging om luftforurensing og do-
kumentasjon og informasjon om temaet.


Annet
Når det gjelder dagens nettsider om luftforurensing, antar vi, etter hvert som kommunen bygger opp 
kunnskap om emnet, at stoffet og informasjonen forbedres slik at relevansen for Sandnes sine inn-
byggere kommer bedre fram. Det gjelder bl.a. når tiltaksutredningen og målingene i Stavanger sin 
relevans for Sandnes sine innbyggere skal forklares. Når det gjelder varsling av luftforurensing, vil 
vi på nytt anbefale at Sandnes kommune tar kontakt med Stavanger kommune for å avtale tidlig 
varsling av fare for overskridelser.


Linkene til de aktuelle lovverkene bør være mer direkte slik at brukerne blir dirigert direkte til kap 7 
og 27 i forurensningsforskriften, aktuelle veiledere og til den delen i planlovverket som omhandler 
luftforurensning. Det kan også være nyttig med en direkte link til folkehelseinstituttet sine sider om 
luftforurensning.


Konklusjon
Fylkesmannen ser at kommunen ha konkrete planer for å øke kunnskap om luftforurensingssitua-
sjonen i kommunen og for å lage bedre rutiner for å gi oppdatert informasjon om temaet til publi-
kum. Avviket lukkes derfor. Det forutsettes at Fylkesmannen tilsendes dokumentet som omhandler 
miljøinformasjon i Sandnes kommune når det blir ferdig denne høsten.


Med hilsen


Mariann Størksen Kristian F. Solberg
fung. seksjonsleder senioringeniør


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.


Saksbehandler: Kristian F. Solberg
Saksbehandler telefon: 51 56 89 28
E-post: fmrokso@fylkesmannen.no


Kopi til:
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. november 2016 


 


 


 


  


BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt 
19.06.15 


Jordvern Formålet med prosjektet er å vurdere 
hvordan Sandnes kommune følger 
sentrale føringer for jordvern og 
hvordan jordvernet er ivaretatt i 
sentrale plandokumenter. Prosjektet tar 
også sikte på å beskrive hvor mye 
landbruksareal som er nedbygget i 
kommunen de siste årene. 


Til behandling 250 t 


 


Bestilt  
18.11.16 


Innkjøp Formålet med prosjektet skal være å 
gjennomgå og vurdere kommunens 
innkjøpsreglement, overholdelse av 
regelverk, bruk av rammeavtaler og e-
handel, samt samarbeid med andre. 


2017 350 t 


 


Bestilt  
18.11.16 


Sosiale tjenester Formålet med prosjektet skal være å 
vurdere hvordan NAV Sandnes arbeider 
for å redusere antallet sosialhjelps-
mottakere i kommunen, og da særlig 
unge stønadsmottakere. 
 


2017 350 t 


 


Til bestilling Byggesaker Prosjektet skal vurdere de systemer og 
rutiner som Sandnes kommune har for 
byggesaksbehandling 


Til bestilling 350 t 


      


 
      


 


 
BESTILTE SELSKAPSKONTROLLER 
 


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 
Bestilt 
22.04.16 


Selskapskontroll i 
IVAR IKS 


 2017 102 t 


 


 


         Annet: 


Sak/prosjekt Behandl. ku Status Merknader 


Overordnet analyse, forvaltningsrev. 26.02.16 Bakgrunnsdokument Presentert 


Overordnet analyse, selskapskontr. 07.10.16 Bakgrunnsdokument Presentert 
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         Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: 


Forvaltningsrevisjons-


prosjekter 


Bestilt Behandlet 


i K.utv. 


Behandlet i 


bystyret 


Planl. oppfølging 


og svarfrist 


Status/dato for 


evt. purring 


Samfunnsplanlegging 28.98.15 17.06.15  Ingen oppfølging 
 


 


Erfaringer med NAV-


organiseringen 


12.12.14 27.05.16  Ingen oppfølging  


Ny giv / Overgang fra 


ungdomsskole til 


videregående skole 


24.04.15 22.04.16 23.05.16 6 mnd. etter 
bystyrebehandling 


 


Energiøkonomisering i 


byggeprosjekter  


14.11.14 26.02.16  6 mnd. etter 
bystyrebehandling 


Til behandling 


      


Selskapskontroller:      


      


 


 


Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2016 
 


Forvaltnings- 


revisjonsprosjekter 


Vedtatt igangsatt Behandlet i 


KU/bystyret 


Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


Brukere med behov for 


sammensatte tjenester 


12.12.14 18.09.15/ 


 


13.10.15 


27.05.16 Ferdigbehandlet 


Helsestasjon/skolehelse-


tjeneste 


 


03.10.14 


21.05.15/ 


16.06.15 


 


18.03.16 


 


Ferdigbehandlet 


     


Selskapskontroller     
Lyse Energi AS 05.09.14 19.06.15/ 


08.09.15 
 


02.09.16 
 


Ferdigbehandlet 


     


 


 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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Sandnes, 28.11.2016 
  


  


 


 


Deres ref:    Vår ref: 15/16532-16 


Saksbehandler: Stein Dirdal Arkivkode: 217 


 


 


Forvaltningsrevisjon av energiøkonomisering i byggeprosjekter - Oppfølging av 


rapport  
 


I rapporten fra Rogaland Revisjon IKS er det gitt tre anbefalinger for å nå målsettingene for energi 


og miljø i kommunens bygninger. Det er Sandnes Eiendomsselskap KF som er delegert ansvar både 


for utvikling og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter og forvaltning av 


bygningsporteføljen. I det etterfølgende vil vi redegjøre for de anbefalingene som fremkommer i 


revisjonsrapporten. 


 


1. Vi anbefaler at arbeidet med å sikre energieffektiviserende løsninger ved eksisterende 


bygningsmasse videreføres. 


 


Svar på pkt. 1. 


Arbeidet med energieffektiviserende tiltak er godt i gang. Det ble i en forstudie sett på tiltak i 


kommunens formålsbygg. Første del er innarbeidet i ØP 2016-2019. Det er i denne 


sammenheng blitt innvilget støttemidler fra Enova bl.a. for enøktiltak i kommunens skolebygg. 


Tiltakene videreføres i forslag til ØP 2017-2020. 


Andre del er under utvikling og vil bli fremlagt i forbindelse med ØP 2018-2021. Vi vil også her 


søke Enova om støttemidler. 


 


2. Vi anbefaler at det satses videre på å nå målet om ti produksjonsanlegg for ny fornybar energi i 


kommunen innen 2020. 


 


Svar på pkt. 2. 


Arbeidet med nye produksjonsanlegg for fornybar energi pågår. For tiden pågår bygging av 


energisentraler på Iglemyr og Riska. Energisentralen på Iglemyr vil forsyne to barneskoler, en 


ungdomsskole, et bo- og aktivitetssenter, en idrettshall og en ny svømmehall med vannbåren 


varme. Tilsvarende vil energisentralen på Riska forsyne en ungdomsskole, en idretts- og 


svømmehall og en barnehage med vannbåren varme. I tillegg er det lagt inn avgrening for 


tilknytning av en barneskole.  


 


I samsvar med Regional strategi for energi- og varmeløsninger har bystyret vedtatt at 


fjernvarme skal fremføres til Sandnes sentrum, som er i konsesjonsområdet Lyse har fått tildelt 
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fra NVE. En del av formålsbyggene vil i den forbindelse bli tilknyttet fjernvarmeanlegget. Dette 


medfører at det ikke vil være behov for like mange produksjonsanlegg som tidligere var tiltenkt, 


men for enkelte bygg som ikke ligger nær traseen for fjernvarme vurderes etablering av noen 


mindre produksjonsanlegg.  


Ved planlegging av nye byggeprosjekter vurderes, i tillegg til nye produksjonsanlegg, også 


alternative energiløsninger med solfangere kombinert med varmepumpeteknologi basert på 


energibrønner. Et annet nyskapende tiltak som vil bli benyttet ved rehabilitering av Skeiene 


ungdomsskole er Biogass 100. Dette er en gass som blir produsert av kloakk og husdyrgjødsel. 


Massebalanseprinsippet er benyttet til godkjenning av biogass som energikilde til 


oppvarmingsformål og levert via regionens infrastruktur til Lyse. Biogass vil også være aktuelt 


å benytte i andre energi- og miljøprosjekter. 


 


I sum vil forventet effekt av de tiltakene som planlegges gjennomført i perioden 2015 – 2020 


oppfylle de vedtatte målsettingene både til energieffektivisering og reduksjon av 


klimagassutslipp. 


 


3. Vi anbefaler å bygge mest mulig energieffektivt og i tråd med målsetningene i kommunens 


handlingsplan for energi og klima. Det vises her også til de nye skjerpede energikravene i 


byggteknisk forskrift (TEK 10). 


 


Svar på pkt. 3 


TEK 10 har vært gjennom en revisjon hvor det foreligger ny TEK 16 – energiforskrift §14 som 


også blir videreført i TEK 17.  Dette medfører en ytterligere reduksjon av energiforbruket målt i 


kWh/m2 bygningsareal.  


 


Ambisjonsnivået vårt i nye byggeprosjekter er høyere enn minstekravene i TEK 10. Kommunen 


har fokus på at byggene skal utvikles arealeffektivt og ha lave livssykluskostnader, der målet er 


å oppnå energiklasse B etter energimerkeforskriften. 


 


Handlingsplan for energi og klima vil bli revidert i overenstemmelse med Miljøplan 2015 – 


2030. 


 


 


 


 


Torbjørn Sterri  


Daglig leder  


 Stein Dirdal 


  


  


Dokumentet er ikke signert da Sandnes Eiendomsselskap KF benytter elektronisk godkjenning. 


 


 








Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger


Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger


T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00


E: fmropost@fylkesmannen.no


www.fylkesmannen.no/rogaland


Deres ref.:   Vår dato: 31.05.2016
Vår ref.: 2016/4869
Arkivnr.:  462.1


Sandnes kommune
Postboks 583
4305  Sandnes


Oversending av rapport fra revisjon 3. mai 2016 av Sandnes kommune som mil-
jøvernmyndighet på området luftforurensning.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fylkesmannens revisjonsrapport 2016.004.R.FMRO viser at Sandnes kommune har avvik mht. plik-
ten til aktivt og regelmessig å informere publikum om luftkvalitet. Fylkesmannen har også anmerket 
at Sandnes kommune ikke har god nok kjennskap til dokumentasjon som viser at forurensningskon-
sentrasjonen i utendørs luft kan bryte grenseverdier. Fylkesmannen ber om at kommunen retter opp
forholdene innen 15. august 2016. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi viser til revisjon av Sandnes kommune 3. mai 2016 og til vedlagte revisjonsrapport.


Fristen for å melde tilbake om eventuelle feil og misforståelser i rapporten, er tre (3) uker fra dette 
brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe, får rapporten status som endelig 25. juni 2016. 


Bedriften plikter å rette opp avvikene snarest.
Sandnes kommune blir med dette pålagt å melde tilbake skriftlig hvordan avvik blir rettet. Fristen 
for å bekrefte at avvik er rettet opp, og for å oversende skriftlig dokumentasjon som underbygger at 
avvik er retta, er: 15. august 2016.


Det at kommunen får melding om at det er oppdaget avvik som må rettes opp i snarest, er ikke et 
vedtak som kan påklages. Men pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i foruren-
singslovens § 49, og dette vedtaket kan påklages innen tre (3) dager etter at pålegget er mottatt, jf. 
forvaltningslovens § 14. En eventuell klage bør være begrunnet og skal stiles til Miljødirektoratet, 
men skal sendes til Fylkesmannen. 


Fylkesmannen ønsker også tilbakemelding om hvordan anmerkede forhold blir fulgt opp. Især vil 
det være viktig å få tilbakemelding i forhold til hvordan kommunen organiserer kompetanse- og 
ansvarsforhold internt mht. å regelmessig informere publikum om luftkvalitet. Av andre forhold vil 
det være nyttig å kjenne til hvordan kommunen vil informere om tiltaksutredningen, og om selve
utredningen i større grad vil kunne tilpasses lokale forhold i Sandnes.
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Fylkesmannen vil vurdere innholdet i tilbakemeldingen. Avhengig av utførte tiltak og kvaliteten på 
tilbakemeldingen, kan Fylkesmannen lukke avvikene.


Det vil ikke bli krevd gebyrer ved kommunetilsyn.


Med hilsen


Marit Sundsvik Bendixen Kristian F. Solberg
ass. fylkesmiljøvernsjef senioringeniør


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.


Saksbehandler: Kristian F. Solberg
Saksbehandler telefon: 51 56 89 28
E-post: fmrokso@fylkesmannen.no


Kopi til:
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
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Deres ref.: 
Arkivnr.: 461.3 Vår dato 31.05.2016


Revisjon av Sandnes kommune som miljøvernmyndighet på området luft-
forurensning.  


Dato for revisjonen: 3. mai 2016
Rapportnummer: 2016.004.R.FMRO
Saksnummer.: 2016/4869


Kontaktpersoner ved revisjon:
Fra Sandnes kommune: Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Kristin Barvik
Per Hanasand
Kjersti Ohr
Hans Ivar Sømme


Kristian Falnes Solberg
Karen Førre Weyde


Resultater fra revisjonen


Denne rapporten omhandler resultater fra revisjonen hos Sandnes kommune 3. mai 2016. Re-
visjonen skal vise hvordan kommunen sikrer at kravene i forurensingsforskriften kapittel 7 
blir fulgt opp. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske 
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.


Det ble avdekket 1 avvik:
 Sandnes kommune har ikke rutiner for informasjon om luftkvalitet til publikum. Sand-


nes kommune gir heller ikke publikum oppdatert informasjon om luftkvalitet eller om 
tiltaksutredninger.


Det er gitt 1 anmerkninger ved revisjonen:
Sandnes kommune kan øke og strukturere kunnskapen internt om forurensingsforskrif-
tens kapittel 7, om luftkvaliteten i kommunen og om dokumentasjon som viser fare for 
at forurensningskonsentrasjonen i utendørs luft kan bryte grenseverdier, jf. foruren-
singsforskriftens § 7-9, 3. ledd.


Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. 


Sandnes kommune må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. august 2016 som dokumenterer 
at avvik er rettet.


Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 6.


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.


Marit Sundsvik Bendixen Kristian Solberg
ass. fylkesmiljøvernsjef Senioringeniør
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1. Informasjon om virksomheten


Kontrollert virksomhet


Navn:  Sandnes kommune Kommune: Sandnes


Organisasjonsnr.: 974610566 Eies av: 964965137


Tilsynstema: Forvaltning av forurensningsforskriftens kap. 7 Sist kontrollert:


Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes


Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes


E-postadresse: postmottak@sandnes.kommune.no


2. Bakgrunn for revisjonen


Miljødirektoratet har besluttet at det fra 2016 skal utføres landsomfattende tilsyn av kommu-
nen som forvalter av miljølovgivningen. Tilsynet skal utføres i utvalgte kommuner i hvert 
fylke. For 2016 har Miljødirektoratet bestemt at tilsynstemaet skal være «lokal luftkvalitet» 
og at tilsynet skal utføres som en revisjon. I 2015 fikk Fylkesmennene myndighet etter for-
urensingslovens § 48 a som gjelder statlig tilsyn med hvordan kommunene oppfyller sine 
plikter pålagt i eller i medhold av forurensingsloven. Miljødirektoratet har bedt Fylkesmenne-
ne om å utføre revisjonen.


Tema for revisjonen
Revisjonen skal vise hvordan kommunen sikrer at kravene i forurensingsforskriften kapittel 7 
blir fulgt opp. Følgende tema blir omfattet:


1. Kommunens kjennskap til luftforurensningssituasjonen
- Hvilke kilder som påvirker luftkvaliteten
- Målinger og annen kartlegging


2. Tiltak som kan settes inn for å forbedre luftkvaliteten
- Tiltaksutredninger
- Samordning mellom anleggseiere
- Bruk av myndighet for å sikre gjennomføring av tiltak


3. Informasjon og varsling
- Oppdatert informasjon om luftkvalitet til publikum inkl. data og rapporter
- Varsling


Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
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Definisjoner


Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i, eller i medhold av, lov (f. eks. brudd på krav 
i forurensingsloven, forskrifter hjemlet i forurensingsloven eller vilkår fastsatt i tillatelse etter 
forurensingsloven).


Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.


3. Dokument- og regelverksunderlag 


Underlaget for revisjonen var:


 Forurensningsloven, jf § 48 a.
 Forurensingsforskriften kapittel 7 med veiledning
 Kommuneloven, jf. §§ 60 a – 60 e.
 Faktaark kommunetilsyn 2016 vedlagt varselet datert 18. April 2016.
 Sandnes kommunes egen dokumentasjon: Organisasjonskart, Årsrapport 2015, Kom-


muneplan for Sandnes 2015-2030, Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030 og Saksbe-
handlings- og delegasjonsreglement.


 Skriftlig kommunikasjon pr. e-post med kommunen.
 Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Ran-


daberg, februar 2015.
 Måling av NO2 med passive prøvetakere i storbyområdet Stavang-


er/Sandnes/Sola/Randaberg, mars 2015.
 Pipehøydeberegninger/spredningsberegninger i forbindelse med etablering av fyrings-


anlegg i Sandnes.
 Informasjonsfolder «Kriseinfo 2016» utdelt ved revisjonen.


4. Gjennomføring


Fylkesmannens revisjonspersonell besto av Karen Førre Weyde, revisor og Kristian Falnes 
Solberg, revisjonsleder.


Revisjonen omfattet følgende:


 Telefonisk kontakt og e-post 7. April 2016 fra Fylkesmannen for å informere om og 
for å planlegge revisjonen.


 Formelt varsel fra Fylkesmannen om revisjonen datert 18. April 2016.
 E-post fra Sandnes kommune datert 25. April 2016 med henvisning til dokumentasjon.
 Åpningsmøte og intervjuer 3. Mai 2016.
 Avslutningsmøte 4. Mai 2016 med foreløpig oppsummering av revisjonen
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Følgende deltok på møter og intervjuer:


Navn Funksjon Åpningsmøte Intervjuer Sluttmøte


Kristin Barvik Kommunaldirektør X X X
Per Hanasand Kommunaldirektør X X X
Kjersti Ohr Enhetsleder, bymiljø X X X
Hans Ivar Sømme Miljøvernleder X X X
Marit S. Bendixen Ass. fylkesmiljøvernsjef X X
Kristian F. Solberg Revisjonsleder X X X
Karen Førre Weyde Revisor X X X


5. Avvik 


Vi fant følgende avvik:


Avvik 
Sandnes kommune har ikke rutiner for informasjon om luftkvalitet til publikum. Sandnes 
kommune gir heller ikke publikum oppdatert informasjon om luftkvalitet eller om tiltaksut-
redninger.


Avvik fra: 
Forurensingsforskriften § 7-11.


Kommentarer:


Forurensingsforskriften § 7-11 krever at kommunen skal sørge for at oppdatert informasjon 
om luftkvalitet og tiltaksutredninger rutinemessig er tilgjengelig for publikum på internett 
eller i andre medier. Ved intervjuene ble det klart at pr. i dag kan ikke Sandnes kommune 
tilby publikum informasjon slik som forurensingsforskriftens § 7-11 krever.


Informasjonsplikten innebærer at kommunen må ha klare interne rutiner for hvordan slik in-
formasjon skal kunne gjøres tilgjengelig på en informativ og lettfattelig måte. Informasjonen 
skal inneholde eksisterende tiltaksutredninger og øvrig tilgjengelig informasjon om status. 
Dette kan være rapporter fra ulike typer målinger og beregninger av luftkvalitet i kommunen, 
fremstillinger av luftkvalitet slik som i Miljøplanen og kan også omfatte spredningsbereg-
ninger i forbindelse med industrietableringer. Slik informasjon skal rutinemessig oppdateres 
når ny dokumentasjon foreligger. Dersom kommunen eller anleggseiere får utført målinger, f. 
eks. i sann tid, må slik informasjon gjøres tilgjengelig fortløpende. Det samme gjelder rele-
vante undersøkelser/målinger i nabokommuner. Slike opplysninger kan også finnes og henvi-
ses til på www.luftkvalitet.info. Relevansen til egen kommune må forklares. For øvrig er 
Miljøplanens kapittel 3.4 og kartvedlegg 3.4 noe som må letes aktivt etter på kommunens 
hjemmesider og informasjonen virker ikke lett tilgjengelig.


For publikum vil det være viktig å bli informert om ulike kilders betydning og konsekvenser 
ved ulike konsentrasjonsnivåer. Folkehelseinstituttet, Vegdirektoratet og Miljødirektoratet 
har nå revidert de nasjonale varslingsklassene slik at de reflekterer den nyeste kunnskapen 
om hvilke nivåer som gir helseeffekter. Oppdaterte data om luftkvalitet må relateres til slike 
varslingsklasser.
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6. Anmerkninger


Anmerkning
Sandnes kommune kan øke og strukturere kunnskapen internt om forurensingsforskriftens 
kapittel 7, om luftkvaliteten i kommunen og om dokumentasjon som viser fare for at for-
urensningskonsentrasjonen i utendørs luft kan bryte grenseverdier, jf. forurensningsforskrif-
tens § 7-9, 3. ledd.


Kommentarer:
Det er utarbeidet flere rapporter og utredninger som omfatter Sandnes kommune.


- «Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randa-
berg» ble utgitt i februar 2015. Utredningen baserer seg på bakgrunnsarbeider utført av NILU 
og ble laget pga. overskridelser av terskelverdier i Stavanger. 
- I mars 2015 kom rapporten «Måling av NO2 med passive prøvetakere i storbyområdet Stav-
anger/Sandnes/Sola/Randaberg». Rapporten ble laget for Statens Vegvesen av Multiconsult 
og omfattet 6 målepunkter i Sandnes kommune. Målepunktet i Oalsgaten utmerker seg ved å 
bryte både nedre og øvre vurderingsterskel (årsmiddel) og aktualiserer dermed en diskusjon 
om bedre målinger/beregninger og oppdatering av tiltaksutredninger, jf. forurensingsforskrif-
tens §§ 7-8 og 7-9, jf. for øvrig også vedlegg 3 til forurensingsforskriftens kapittel 7. Årsmid-
del for målepunktene ved Ganddal og især Strandgata, ligger nær nedre vurderingsgrense.
- I «Miljøplan for Sandnes 2015 – 2030» blir lokal luftkvalitet dekket av kapittel 3.4 (For-
urensning fra trafikk) der det vises til kartvedlegg 3.4 som beskriver forurensningsnivåer vha.
fargekoder. Disse viser at for områdene ved Lura, Stangeland, Sandnes sentrum og sørover i 
retning Ganddal, ligger nivåene over nedre vurderingsterskel. I Stokka- og Forusområdet lig-
ger nivåene over øvre vurderingsterskel, jf. henvisningen ovenfor.
- Det er laget flere spredningsberegninger i forbindelse med etablering av fyringsanlegg i 
Sandnes og som kommunen får kopi av. Enkelte av disse viser at NO2-nivåene ved enkelte 
boligstrøk er relativt høye og at nye utslipp kan bryte med regelverkets (forurensningsforskrif-
tens kapittel 27) bestemmelser om luftkvalitet.


Noe av eksisterende dokumentasjon er brukt i ulike sammenhenger, bl.a. for å formulere mål 
og tiltak i kommunens miljøplan. Miljøplanen forklarer også at kommunene er ansvarlige for 
å følge opp bestemmelsene i forurensingsforskriftens kapittel 7. Men ved intervjuene ble det 
klart at intervjuobjektene hadde bare delvis kunnskap om lovverket, Multiconsults rapport, 
tiltaksutredningen, luftsonekart og spredningsberegninger. For å kunne utføre pliktene etter 
forurensingsforskriftens kapittel 7, må kommunen kjenne godt til lovverket og til pliktene 
som følger av lovverket. Kommunen må også ha en intern kompetansestruktur som sørger for 
at pliktene til enhver tid er operasjonalisert i nødvendig grad.


7. Andre forhold


Beredskap og varsling
Kommunene har plikt til å sørge for varsling dersom konsentrasjonen av SO2 eller NO2 over-
skrider fastsatte alarmterskler, jf. forurensingsforskriftens § 7-10. Avviket i denne rapporten 
viser at Sandnes kommune ikke gir publikum oppdatert informasjon om luftkvalitet og på den 
måten ikke kan varsle om høye nivåer med referanse til varslingsklasser. Kommunen har på 
sin side vist til at den har en beredskapsvakt som kan alarmere en kriseledelse. Denne kan 
igjen involvere eksterne aktører og kommuner ved behov, jf. informasjonsfolder utdelt ved 
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revisjonen. Denne beredskapstjenesten er ikke spesielt utformet for å varsle om dårlig luftkva-
litet. Kommunens beredskapsordning og varslingssystem må utvides til å omfatte plikten etter 
§ 7-10. Hvis ikke må det etableres en egen varslingsordning for luftkvalitet. Når det gjelder 
varsling av luftkvalitet for øvrig, bør slik varsling være lett synlig og tilgjengelig for publikum 
f. eks. på internett, og gjerne sammen med øvrige aktuelle varsler.


Luftsonekart.
I Miljøplanen har Sandnes kommune kart (kartvedlegg 3.4) som med et grovt rutenett viser 
overskridelser av nedre (gul sone) og øvre vurderingsterskel (rød sone), jf. første tabell i ved-
legg 3 til forurensingsforskriftens kapittel 7. Dette vil være nyttig informasjon ved planleg-
ging av ulike aktiviteter i disse områdene. Samtidig refererer tegnforklaringen til den 36. høy-
este døgnmiddelkonsentrasjon av PM10 og til den 19. høyeste døgnmiddelkonsentrasjon for 
NO2. Denne informasjonen vil forvirre og det bør lages separate kart for PM10 og NO2 der 
tegnforklaringen og fargekodene er entydige.


Retningslinjen for behandling av luft i arealplanlegging (T-1520) anbefaler at kommunen 
produserer luftsonekart til bruk ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Slike kart bør 
være mer finmasket enn kartvedlegg 3.4, og de bør baseres på luftkvalitetskriteriene (gul so-
ne) og grenseverdiene i forurensingsforskriftens § 7-6 (rød sone). Enkelte grenseverdier er nå 
endret/oppdatert.


Tiltak, tiltaksutredning og målestasjoner
Ved intervjurundene ble det klart at Sandnes kommune har et vedlikeholdsprogram for fjer-
ning av veistøv. Det ble også pekt på bl.a. arbeidet med å legge mest mulig trafikk utenom 
sentrumsområdene og kampanjer for å oppnå en piggfriandel på 85 %. Dette er tiltak som vil 
redusere nivåene av PM10 og NO2. Slike tiltak står oppført som aktuelle i Miljøplanen. 


Stavanger kommune har fått utarbeidet en tiltaksutredning. Denne dreier seg mye om forhol-
dene i Stavanger, men er også gjort gyldig for kommunene Sandnes, Sola og Randaberg. 
Denne tiltaksutredningen, som har vært politisk behandlet, er ikke nevnt i Miljøplanen. Til-
taksplanen bør derfor tas med som et viktig plan- og beslutningsgrunnlag og koordineres med 
Miljøplanen. Sandnes kommune bør vurdere i hvilken grad tiltaksutredningen kan tilpasses de 
lokale forholdene slik at det blir et dokument kommunen og innbyggerne i større grad kan 
identifisere seg med, og som kan benyttes i kommunen.


I denne revisjonsrapporten er det pekt på at dokumentasjon viser overskridelser av nedre og 
øvre terskelverdi på ulike steder, noe som innebærer vurdering av nye målestasjoner og til-
taksutredning. Sandnes kommune planlegger å bygge en målestasjon ved Forus. I miljøplanen 
fra 2015 står det «Kommunen skal i samarbeid med Vegvesenet etablere målestasjoner ved de 
antatt mest utsatte stedene i Sandnes.» Ved etablering av øvrige målestasjoner, bør kommu-
nen benytte stedene med fare for overskridelse av grenseverdier.


8. Oppfølging etter kontrollen


Sandnes kommune plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten, jf.
forurensingsloven § 49. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Sandnes kommu-
ne innen 15. august 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber også om at kommunen sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkninger blir
vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.


9. Offentlighet i forvaltningen


Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på 
www.fylkesmannen.no (jf. offentleglova). 


Kopi av rapporten sendes også til:
 Miljødirektoratet


§§§







Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger


Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger


T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00


E: fmropost@fylkesmannen.no


www.fylkesmannen.no/rogaland


Deres ref.:   Vår dato: 17.08.2016
16/05940-4 Vår ref.: 2016/4869
Arkiv 020 Arkivnr.:  462.1


Sandnes kommune
Postboks 583
4305 Sandnes


Lukking av avvik etter revisjon 3. - 4. mai 2016 av Sandnes kommune som mil-
jøvernmyndighet på området luftforurensning.


Det vises til tilbakemelding fra Sandnes kommune datert 30. juni 2016 på Fylkesmannens revi-
sjonsrapport. Det vises også til presiseringer i e-post datert 15. august 2016.


Sandnes kommune fant ingen faktiske feil i revisjonsrapporten og Fylkesmannen ba om en skriftlig 
bekreftelse innen 15. august 2016 som dokumenterer at avvik er rettet. Vi vurderer brevet datert 30. 
juni sammen med nevnte e-post som endelig tilbakemelding på vår revisjonsrapport. Vår vurdering 
og våre kommentarer til saken er følgende:


Avvik
Kommunen fikk avvik på grunn av manglende rutiner for informasjon om luftkvalitet til publikum. 
Avviket omfattet også manglende oppdatert informasjon om luftkvalitet og om tiltaksutredninger.


Kommunen viser til at kommunens hjemmesider nå blir endret slik at tilgjengeligheten til miljø-
informasjon er forbedret og at det vil bli lagt ut informasjon om forholdene i Sandnes som omfatter
rapporter, tiltaksutredninger og link til målestasjoner. Fylkesmannen har sett nærmere på nettsiden
og funnet ut at den tilfredsstiller krav som kan stilles til informasjon. Den delen av avviket som 
gjelder oppdatert informasjon om luftkvalitet og om tiltaksutredninger, kan dermed lukkes.


Kommunen forklarer i brevet at den vil forbedre informasjonen til publikum om andre viktige mil-
jøsaker også. Ansvaret for miljøvernarbeid er fordelt, men har blitt samordnet i tverrfaglige og 
tverrsektorielle grupper. Det vil bli etablert faste rutiner for vedlikehold og beredskap for miljøte-
maene. Det er de enkelte ansvarlige enhetene som skal ha ansvar for å framskaffe nødvendig og 
relevant informasjon, og rutiner med beskrivelse av struktur og ansvar vil bli samlet i et eget doku-
ment for «Miljøinformasjon i Sandnes kommune». Slik Fylkesmannen tolker beskrivelsen, vil
HMS-sjefen og internkontrollsystemet være sentrale i arbeidet og kommunen regner med at den har 
rutinene klare høsten 2016. Fylkesmannen vurderer derfor tilbakemeldingen slik at også den delen 
av avviket som gjelder rutiner, kan lukkes.


Anmerkning
Ved tilsynet anmerket Fylkesmannen at kommunen kan øke og strukturere kunnskapen internt om 
lovverket og om luftkvaliteten i kommunen. Det ble pekt på forskjellige kilder til kunnskap som 
kommunen må kjenne til og som er av betydning for forståelsen av luftkvalitetsforholdene, nødven-
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dige tiltak og hvordan forholdne skal forklares til innbyggerne i kommunen. Ut fra den tilsendte 
informasjonen ser vi at kommunen vil prioritere kunnskapsoppbygging om luftforurensing og do-
kumentasjon og informasjon om temaet.


Annet
Når det gjelder dagens nettsider om luftforurensing, antar vi, etter hvert som kommunen bygger opp 
kunnskap om emnet, at stoffet og informasjonen forbedres slik at relevansen for Sandnes sine inn-
byggere kommer bedre fram. Det gjelder bl.a. når tiltaksutredningen og målingene i Stavanger sin 
relevans for Sandnes sine innbyggere skal forklares. Når det gjelder varsling av luftforurensing, vil 
vi på nytt anbefale at Sandnes kommune tar kontakt med Stavanger kommune for å avtale tidlig 
varsling av fare for overskridelser.


Linkene til de aktuelle lovverkene bør være mer direkte slik at brukerne blir dirigert direkte til kap 7 
og 27 i forurensningsforskriften, aktuelle veiledere og til den delen i planlovverket som omhandler 
luftforurensning. Det kan også være nyttig med en direkte link til folkehelseinstituttet sine sider om 
luftforurensning.


Konklusjon
Fylkesmannen ser at kommunen ha konkrete planer for å øke kunnskap om luftforurensingssitua-
sjonen i kommunen og for å lage bedre rutiner for å gi oppdatert informasjon om temaet til publi-
kum. Avviket lukkes derfor. Det forutsettes at Fylkesmannen tilsendes dokumentet som omhandler 
miljøinformasjon i Sandnes kommune når det blir ferdig denne høsten.


Med hilsen


Mariann Størksen Kristian F. Solberg
fung. seksjonsleder senioringeniør


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.


Saksbehandler: Kristian F. Solberg
Saksbehandler telefon: 51 56 89 28
E-post: fmrokso@fylkesmannen.no


Kopi til:
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
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Skatteinngang per november 
Skatteinngangen for november 2016 var på kr 413,8 millioner, noe som er kr 27 millioner 


høyere enn periodisert budsjett for november. Akkumulert merinntekt for skatt, sammenlignet 


med periodisert budsjett, per november er på kr 50,4 millioner.  


 


Akkumulert skatteinngang per november er kr 2 248,4 millioner, noe som er om lag kr 108,9 


millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 5,09 


prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per november er skatteveksten i landet 10,18 


prosent.  


 


Budsjettert skattevekst for Sandnes ble korrigert ned i 1. perioderapport fra 4,7 prosent til 1,7 


prosent. På landsbasis ble skatteanslaget oppjustert i revidert nasjonalbudsjett til en 


skattevekst på 6,4 prosent for hele 2016. I forslag til statsbudsjett ble denne prognosen endret 


til hele 8,7 prosent. For Sandnes er det i økonomiplanen for 2017-2020 forutsatt en 


skattevekst fra 2015-2016 på 4,5 prosent.  


 


I november var det forfall for forskuddstrekk og forskuddsskatt.  Det er innbetalt kr 342,7 


millioner i forskuddstrekk, noe som er kr 7,9 millioner under budsjett. Videre er det innbetalt 


kr 26,8 millioner i forskuddsskatt, noe som er kr 2,2 millioner under budsjett. Når vi totalt 


kommer ut med kr 27 millioner over budsjett for november skyldes dette et positivt 


marginoppgjør og korrigering i forbindelse med økning i fordelingstall, noe som til sammen 


har medført en økning i forhold til budsjett på kr 38,2 millioner. 


 


Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet per oktober var 106,7 prosent (basert på 


tall fra SSB), som er høyere enn det budsjetterte nivået på 106 prosent av landsgjennomsnittet 


for hele 2016. Foreløpige prognoser for 2016 er nå at skatt per innbygger i prosent av 


landsgjennomsnittet vil bli om lag 105,4 prosent.  


 


Inntektsutjevningen 


Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av 


inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket 


med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 


Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av 


differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de 


med skatteinngang under snittet. Dette elementet av inntektsutjevningen kan anslås med 


relativ stor sikkerhet så snart tall for skatteinngangen er klar. 


 


I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet 


kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og 


landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per 


innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskeligere å lage prognoser for og det tas 


derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene 


fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned. 


 


Sandnes kommune har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og blir derfor trukket i 


inntektsutjevninge. For Sandnes kommune er det for 20161 budsjettert med et akkumulert 


trekk for inntektsutjevning på kr 105,9 millioner. Prognosen per desember tilsier kr 93 


millioner i inntektsutjevning, og dette er kr 12,9 millioner lavere enn budsjettet. 
                                                           
1 Basert på skatteinngangen per 30. november 2016. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to 
måneder etter skattemåneden. 







 


Sum av skatt og rammetilskudd (inkludert prognose for inntektsutjevning som blir bokført i 


desember og termin 13) for januar til november er anslått til en merinntekt på kr 63,3 


millioner. 
 


Årsprognosen for 2016 avhenger av både av hvor høy skatteveksten vil bli på landet og 


Sandnes sin vekst. For desember er det budsjettert med kr 12,3 millioner i skatt for Sandnes. 


Dersom resultatet for desember blir som budsjettert vil skatteveksten i Sandnes bli på 4 


prosent. Nedenfor vises ulike scenarier for hvordan skatteveksten i desember vil slå ut for 


Sandnes. 


 


Skattevekst 


landet 


Skattevekst 


Sandnes 


Skatt i prosent 


av lands-


gjennomsnittet 


Avvik skatt per 


desember ift 


budsjett 


Prognose 


årsresultat for 


Sandnes* 


10 % 5 % 105,7 % 22,7 millioner 75,9 millioner 


8,7 % 4 % 106,1 % - 51,0 millioner 


8,7 % 4,2 % 106,3 % 5 millioner 52,8 millioner 


8,7 % 4,5 % 106,6 % 10 millioner 55,4 millioner 
* Sum skatt og rammetilskudd 


 


 


 








 


SANDNES KOMMUNE 


KONTROLLUTVALGET 2015 – 2019 


 


Medlemmer:   


 Navn Parti Telefon 


Leder Sveinung Skjørestad  H 400 10 170 


Nestl. Atlak Kvinen MDG 408 40 826 


 Inger Lise Kvale  Ap 926 19 766 


 Øyvind Ødegård  Frp 901 32 593 


 Renata Peksyk Krf 998 56 753 


   


Varamedlemmer:  


1. Carina Mossin H 911 67 568 


2. Åsta Vaaland Veen MDG 406 36 439 


3. Tor Egeland  Ap 951 84 548 


4. Siv K. Myhre Haaland  Frp 415 71 148 


5. Steinar Ims  Krf 975 03 741 


    


Andre:   


Ordfører Stanley Wirak  913 92 266 


Rådmann Bodil Sivertsen  917 77 403 


Pol.sekr. Sissel Hellevik  51 33 55 93 


RKS 
leder 


Wenke S.Olsen  988 06 776 
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Bakgrunn 
Kontrollutvalget bestilte i møte 27.10.16 et prosjektmandat om byggesaker. Byggesaker en av de prioriterte 


forvaltningsrevisjoner i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. 


 


Kontrollutvalget ba oss i saken spesielt å se på resultatene av omorganiseringen av byggesak etter vår forrige 


forvaltningsrevisjon på området (2010/2011). Vi har ved kommunens plan for forvaltningsrevisjon fått det 


samme innspillet fra rådmannen/kommuneadministrasjonen. Vi vil i denne forbindelse evaluere omorganise-


ringen herunder se på arbeidsprosesser, saksflyt og om brukerne er fornøyde med byggesaksbehandlingen.   


 


Formål 
Prosjektet skal vurdere de systemer og rutiner som Sandnes kommune har for byggesaksbehandling. 


 


Problemstillinger 
Prosjektet vil kartlegge og vurdere følgende konkrete problemstillinger1: 


 Er kommunens arealplaner oppdaterte og tydelige nok for en effektiv behandling av byggesaker? 


 Hvordan fungerer kommunens internkontroll og kvalitetssystem for byggesaker? 


 Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på området? 


 Har kommunen gode regler for etikk og likebehandling ved byggesøknader? 


 Hvordan håndteres tilsyn i byggesaker? 


 Blir de lovmessige tidsfrister for saksbehandlingen overholdt? 


 Har kommunen hatt gebyrtap på grunn av for lang saksbehandlingstid?  


 Er det en tilfredsstillende håndtering av selvkostreglene? 


 Er brukerne fornøyde med byggesaksbehandlingen? 


 


Inkludert i prosjektet er det en oversikt over utviklingen i kommunens gebyrer og en sammenligning av ge-


byrnivået med andre kommuner. Vi ser på utviklingen i gebyrene de tre siste år samt en sammenligning med 


andre kommuner for det siste året (iht. KOSTRA).  


 


Evaluering av omorganiseringen av byggesak innarbeides i prosjektet. 


 


 


 


                                                 
1 Fremdriften i byggesaksbehandlingen avhenger også av plan- og oppmålingssaker. Noen av problemstillingene berører derfor disse områdene.  
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Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere fun-


nene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 


kilder innenfor det reviderte området. 


  


I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier: 


 Plan og bygningsloven med forskrifter (her byggesaksregler) 


 Kommunens arealplaner 


 Kommunens politiske vedtak (mål og føringer) for byggesaksbehandlingen 


 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester2  


 Eventuelle administrative retningslinjer 


 Tallmessige sammenligninger (ut fra KOSTRA) 


 Informasjon i ASSS rapporter om Sandnes 


 


Metodevalg  
Tilnærmingen vil basere seg på intervjuer med aktuelle ledere i kommunen, dokumenter fra kommunen, og 


analyser (ut fra KOSTRA) herunder informasjon om byggesakstjenesten i ASSS rapporter. Revisjonens erfa-


ringer fra Sandnes og andre kommuner vil bli trukket inn i nødvendig utstrekning. Prosjektet tar ellers ut-


gangspunkt i kommunens internkontroll og kvalitetssystem for byggesaker.  


 


For saksbehandlingstidene vil vi konsentrere oss om de viktigste tidsfristene som blir rapportert i KOSTRA 


(ordinære byggesøknader og enkle tiltak)3. Vi ser på utviklingen i saksbehandlingstidene de tre siste år samt 


en sammenligning med andre kommuner for det siste året (iht. KOSTRA). Det ses videre på hvilke grep som 


gjøres for å overholde tidsfristene, særlig i forhold til saker som kan medføre gebyrtap. 


 


For kommunens beregning av selvkost vil vi ta utgangspunkt i vår egen regnskapsrevisjon og undersøke nær-


mere ut fra det. Liberalisering av byggesakslovgivningen4 og lavere aktivitet på byggemarkedet de senere 


årene medfører mindre inntekter for byggesaker og underskudd på tjenesten. Kommunens akkumulerte un-


derskudd på området er på rundt 2,5 millioner kroner ved utgangen av 2015. En økning på 385 tusen kroner 


fra året før. Underskuddet må dekkes av fremtidig overskudd på tjenesten. 


 


 


                                                 
2 Det er vedtatt nye retningslinjer for selvkost (KMD H-3/14). De er gjort gjeldende fra budsjett- og regnskapsåret 2015. Tidligere gjaldt KRD H-2140. 
De nye retningslinjene bygger på de samme hovedprinsippene som før. Det er ingen endringer av betydning, med unntak for kalkylerenten. 
3 Byggesøknader med hhv. 12 og 3 ukers lovpålagt saksbehandlingstid. Det er også lovmessige tidsfrister for forhåndskonferanse, midlertidig brukstil-
latelse og ferdigattest. Dette rapporteres ikke i KOSTRA. 
4 Det er ikke lenger søknadsplikt for mindre byggesaker. Disse sakene utgjør omtrent 20 % av kommunenes byggesaker. De nye lovreglene trådte i 
kraft fra 01.07.15. Det kom også noen lovendringer fra 01.01.16. Dette gjelder bl.a. oppheving av lokal godkjenning for ansvarsrett. 
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For å besvare spørsmålet om hvor fornøyde søkerne er med kommunens saksbehandling, vil vi foreta en 


mailundersøkelse mot de firmaer som har hatt byggesøknader til behandling hos kommunen det siste året.  


Andre søkere faller da utenfor, men ordinære byggesøknader vil måtte håndteres av ansvarlige søkere (dvs. 


firmaer). Dersom kommunen nylig har foretatt brukerundersøkelse på området, vil vi også benytte oss av 


denne.  


 


Omfang 
Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutsettes et 


tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser 


og rapportering er ca. 350 timer. 
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Vedlegg 
 


Våre anbefalinger til kommunen (2010/2011) 


 Saksbehandlingstider for byggesaker bør bedres, både for brukernes del og for å få ned kommunens gebyrtap. En 


stabil bemanning vil her kunne være avgjørende. 


 Kommunen bør øke sine antall tilsyn i byggesaker. Sentrale føringer antyder at det bør gjennomføres tilsyn i godt 


over 10 % av byggesakene. I ny plan- og bygningslov er det kommet et sterkere fokus på tilsyn. Et noe større om-


fang på tilsyn er viktig for at bygging holder en tilfredsstillende kvalitet.  


 Byggesak bør følge opp kommunens egen brukerundersøkelse for byggesaker. 


 Kommunen bør fortsatt utvikle brukerrelasjonene. Vi ser imidlertid at det her er gjort en del godt arbeid de siste 


årene. 


 


KOSTRA (data for 2012-2015)5 


 
 


Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er oppgitt i antall dager. Oppretting grunneiendom gjelder ny boligtomt. Andel byg-


gesøknader gjelder overskridelse av lovpålagt saksbehandlingstid samlet for ordinære byggesøknader og enkle tiltak. 


Rapportering av tilsyn i KOSTRA kom først i senere år. Andeler er oppgitt i prosent. Lovregler gjelder lovmessig maksi-


mum saksbehandlingstid for den enkelte sak. Tallene er oppgitt i antall dager (utgjør hhv. 12, 3 og 16 uker). 


 
ASSS rapporter 2013-2016 (data for 2012-2015)6  


 
 


ASSS rapportene viser en rekke data for byggesakstjenestene i ASSS nettverket. Mye er av dette er tatt direkte fra 


KOSTRA. Men det er også en del bearbeidede data og andre data. 


 


                                                 
5 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner. Man kan sammen-
ligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. 
6 ASSS-nettverket består av de 10 største kommunene i landet – Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, 
Trondheim og Tromsø. KS er sekretariat for og samarbeidspartner i nettverket. Hovedfokus i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi og styrings-
data på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi 
grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling. 


KG 13 Rogaland Landet Stavanger Sola Lovregler


2012 2013 2014 2015


Brutto utgifter til byggesakstjenesten pr. innbygger 292 284 293 273 241 250 263 177 346


Byggesaksgebyr ordinær bolig (en boenhet 200 kvm) 20 200 21 300 22 300 24 600 .. 12 602 12 071 19 040 22 150


Gj.sn. saksbehandlingstid ordinære byggesaker 32 51 51 58 .. 39 39 .. 0 84


Gj.sn. saksbehandlingstid enkle tiltak 26 27 23 28 20 19 18 26 .. 21


Gj.sn. saksbehandlingstid oppretting grunneiendom 108 104 77 77 .. 43 51 33 0 112


Andel byggsøknader med overskredet saksbehandlingstid 1 11 14 23 .. 10 7 .. ..


Andel av vedtatte byggesaker hvor det er utført tilsyn .. .. 11 18 .. .. .. 19 17


Sandnes


2015


2012 2013 2014 2015 Snitt Laveste Høyeste


Nye byggesøknader pr. 1000 innbygger 13,9 21,2 27,8 20,2 13,6 9,2 20,2


Andel tilsyn i nye byggesaker 8,1 11,2 9,3 13,4 13,4 1,9 48,0


Sandnes ASSS nettverket (2015)
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Formålet med prosjektet har vært å vurdere hvordan Sandnes kommune følger 


sentrale føringer for jordvern og hvordan jordvernet er ivaretatt i sentrale 


plandokumenter. Vi har gjennomført intervjuer, innhentet statistikk og gjennomgått 


sentrale dokumenter. 


 


Hovedinntrykk: 


 For å ivareta jordvernet, har Sandnes kommune i kommuneplanens arealdel 


lagt inn den langsiktige grensen for landbruk og opprettet tre kjerneområder 


for landbruk. 


 Kommunen har omdisponert mer jordbruksjord de fem siste årene, enn årene 


forut. 


 I gjeldende kommuneplan er det planlagt færre omdisponeringer av 


jordbruksjord i snitt enn årene forut. Dette på tross av at det vil komme store 


omdisponeringer som følge av Sandnes øst. Dette er en positiv utvikling og 


med på å bidra til at det nasjonale målet kan nås. 


 


Sandnes kommune er en av de store landbrukskommunene i landet, men er samtidig 


en storbykommune. Kommunen har i dag ca. 0,8 prosent av alt jordbruksareal i drift i 


landet. Gjennom jordloven er det et sterkt jordvern, og hovedregelen er, ifølge § 9, at 


dyrket jord ikke må tas i bruk til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. 


Matjorden er under et press for bygging av boliger, næring og samferdselsprosjekter, 


og hvert år bygges det ned store områder med matjord i Norge, så også i Sandnes. I 


2000 ble fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren vedtatt, og som et regionalt 


plangrep ble det vedtatt at Sandnes øst skulle bli et langsiktig utbyggingsområde.  


 


Oppfølging av regionale føringer 


I tråd med regionalplan for Jæren, har Sandnes kommune satt på kartet den langsiktige 


grensen og kjerneområde for landbruk. Kommuneplanen bygger dermed opp under 


regionalplan for Jærens langsiktige grense/kjerneområde landbruk i vest. Dette er med 


å bidra til å nå målsettinger vedtatt sentralt. Kommunen har tatt inn retningslinjene 


knyttet til LNF-områdene i kommunedelplan for landbruk i tråd med regionalplan.  


 


Oppfølging av nasjonale føringer 


I statsbudsjettet for 2005 satt regjeringen som mål at den årlige omdisponeringen av 


dyrket jord skulle være under 6000 dekar innen 2010. Dersom det hadde vært lagt opp 


til at kommunene skulle ta en prosentvis fordeling ut fra jordbruksarealet størrelse, 


skulle Sandnes kommune ut fra målet fra 2004/2005 ikke omdisponert mer jord enn ca. 


48 dekar årlig. I perioden 2005 – 2015 omdisponerte kommunen totalt 2552 dekar 


jordbruksjord, noe som i snitt utgjør 232 dekar årlig. Sandnes omdisponerte dermed 


mer jord enn kommunen prosentvis bør.  
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I miljøplanen for 2015 – 2030 har kommunen utarbeidet enkelte resultatmål for 


jordvern, og det fremkommer at Sandnes kommune skal føre en aktiv jordvernpolitikk. 


Revisjonen savner likevel mer tydelige mål knyttet til hva det innebærer å ha en aktiv 


jordvernpolitikk og mål knyttet til omdisponering.  


 


Bystyret vedtok at 2410 dekar jord kan omdisponeres i gjeldende kommuneplan, noe 


som innebærer en omdisponering på ca. 1611 dekar per år, under forutsetning av at alt 


blir regulert i denne perioden.  


 


Omregulering av Sandnes øst vil stå for litt over 73 prosent av arealet som skal 


omdisponeres. Omregulering av Sandnes øst er et regionalt plangrep, slik at når 


Sandnes kommune må omdisponere store areal til utbygging i dette området, er 


intensjonen at det skal bidra til å verne om de mer fruktbare områdene på Jæren.  


 


Da Stortinget i 2015 vedtok at en ikke skulle omdisponere mer jord enn 4000 dekar 


innen 2020, vil en prosentvis fordeling innebære at Sandnes ikke omdisponerer mer 


enn 32 dekar årlig. Det er stor avstand mellom 32 dekar og 161 dekar, men samtidig tar 


Sandnes gjennom utbygging av Sandnes øst ansvar for at regionen skal beholde god 


matjord. Det er positivt at Sandnes kommune i årene fremover legger opp til  å 


omdisponere mindre jordbruksareal enn de har gjort årene forut.  


 


Dispensasjonssaker 


Sandnes kommune har ikke oversikt over antall dispensasjonsaker som behandles og 


utfallet av disse. Rogaland Revisjon har gjennomgått de dispensasjonssaker som ble 


behandlet at utvalget for byutvikling i perioden 2014 – august 2016. På grunn av klager 


ble mange av sakene behandlet av utvalget flere ganger. I førstegangsbehandling av 


sakene innstilte rådmannen positivt til innvilgelse av dispensasjoner for 2 av 16 saker, 


mens de folkevalgte innstilte positivt i 6 av 16 saker. Administrasjonen synes dermed å 


være mer restriktiv enn de folkevalgte. Fordi flere av sakene nå er til behandling hos 


fylkesmannen, har vi ikke oversikt over det endelige utfallet av alle sakene.   


 


Nydyrking  


I de siste ti siste årene har Sandnes kommune innvilget 1121 dekar jord til nydyrking, 


noe som slår positivt ut i et «jordbruksarealregnskap» i forhold til avgang og tilgang av 


dyket jord. Men dersom en sammenligner dette med hvor mye dyrket jord som i 


samme periode ble omdisponert, er det over femti prosent mer dyrket jord som har 


blitt omdisponert enn som er blitt nydyrket.  


 


Sandnes kommune har i dag ikke oversikt over hvilken kvalitet den jorden som ble 


omdisponert har, i forhold til jorden som ble godkjent nydyrket.  


 


 


 


                                                      
1 Delt på 15 år 
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Arealforbruk ved bygging av driftsbygninger og tilleggsbygg 


Byggesak har gjennom en manuell gjennomgang funnet ut at det var 40 


byggesøknader knyttet til driftsbygninger og tilleggsbygg. Totalt ble det innvilget 


bygging på 28 dekar på en tre års periode. Dette er relativt lite sett i sammenheng med 


resten av omdisponeringene som gjøres i Sandnes kommune. Men bygges det på 


områder med dyrkbar jord, kan det være med å redusere den beste jorden. 


 


Utfordringer 


Opsjonsavtar mellom en jordeier og en utbygger er en utfordring for jordvernet i 


kommunen. Dette fordi jordeierne som har slike avtaler, nok ikke er interessert i å 


investere og drive jorden aktivt, når de vet at jorden om noen år muligens skal bygges 


ut. Opsjonsavtaler er ikke offentlige, slik at det ikke er mulig å få oversikt over hvem 


som har inngått opsjonsavtaler, hvor mange avtaler som finnes, varighet og i hvilke 


områder.  


 


En annen utfordring er at det er stor interesse fra næringslivet til å leie landbruksbygg 


for eksempel til lager. Det må søkes kommunen om tillatelse til utleie av 


driftsbygninger, og ved et ja kan konsekvensen bli at matproduksjonen må vike for 


annen næring.  


 


Det kan komme flere samferdselsprosjekter som kan føre til mer omdisponeringer, som 


ny trase for E-39 og dobbeltsporet. Et annet prosjekt som også kan føre til 


omdisponeringer er ny trafo for Lyse på ca. 200 dekar. 


 


Rogaland Revisjon anbefaler Sandnes kommune å: 


 Utarbeide tydeligere mål knyttet til hva det innebærer å ha en aktiv 


jordvernpolitikk og mål knyttet til å bidra til reduksjon i omdisponeringer.  


 Utarbeide konkrete tiltak og angi hvordan disse skal  følges opp i praksis.  


 Jevnlig utarbeide en oversikt som viser utvikling i antall dispensasjonssaker 


innenfor LNF-området, formål og medgått areal.  
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Rådmannen merker seg at Rogaland Revisjon oppsummerer følgende hovedinntrykk:  


 


 For å ivareta jordvernet, har Sandnes kommune tegnet inn den langsiktige 


grensen for landbruk og opprettet tre kjerneområder for landbruk.  


 Kommunen har omdisponert mer jordbruksjord de siste 5 årene enn årene 


forut.  


 I gjeldende kommuneplan er det planlagt færre omdisponeringer av 


jordbruksareal i snitt enn årene forut. Dette er på tross av at det vil komme 


store omdisponeringer som følge av Sandnes Øst. Dette er en positiv utvikling 


og med på å bidra til at det nasjonale målet kan nås.  


 


Rogaland Revisjon gir følgende anbefalinger til Sandnes kommune:  


 


 Utarbeide tydeligere mål knyttet til hva det innebærer å ha en aktiv 


jordvernpolitikk og mål knyttet til å bidra til reduksjon i omdisponeringer.  


 Utarbeide konkrete tiltak og angi hvordan disse skal følges opp i praksis.  


 Jevnlig utarbeide en oversikt som viser utvikling i antall dispensasjonssaker 


innenfor LNF-området, formål og medgått areal. 


 


Rådmann i Sandnes viser til at jordvern har blitt strategisk styrket gjennom overordnet 


planarbeid i Sandnes kommune over tid. Kommunen har prioritert Sandnes som 


landbrukskommune i strategiske og langsiktige planarbeider, herunder i 


kommuneplanen, Kommunedelplan for landbruk og Miljøplan for Sandnes. Samtlige 


av disse planene inneholder kartleggingsmateriale, målsetninger og strategiske 


plangrep som styrker jordvernet. Resultatene fra revisjonen bekrefter at Sandnes 


kommune har gjennomført viktige plangrep og satsninger innenfor tema jordvern.  


 


Rådmann i Sandnes erkjenner imidlertid at kommunen har utfordringer med en 


negativ utvikling i omdisponeringer de siste fem årene. I tillegg er det en utfordring at 


ytterligere jordbruksarealer kan bli frigitt til utbygging allerede i 2018 når ny 


kommuneplan skal vedtas. For å sikre at jordvern får tilstrekkelig oppfølging i 


kommunens overordnede planarbeid og i den videre arealforvaltningen støtter 


rådmannen anbefalingene om å konkretisere tydeligere mål om hva det innebærer å ha 


en aktiv jordvernpolitikk, og definere mål knyttet til reduksjon av omdisponeringer. 


Tilsvarende vil det være viktig å utarbeide mer konkrete tiltak, plangrep og 


oppfølgingspunkt for å sikre jordvern i kommuneplanarbeidet.  


 


Rådmann støtter også anbefalingen om å utarbeide en oversikt som viser utvikling i 


antall dispensasjonssaker innenfor LNF-området for å kartlegge omdisponering av 


jordbruksarealer. I tillegg vurderes det som nyttig å gjøre opp en samlet status på 
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omdisponeringer av jordbruksarealer innen dispensasjonsbehandling, regulering og 


kommuneplan, og evaluere utviklingen i lys av statlige og egendefinerte jordvernmål. 


Rådmannen vil vurdere hvordan og på hvilken arena en slik status og evaluering kan 


gjennomføres.  
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19.06.15 bestilte kontrollutvalget i Sandnes kommune en forvaltningsrevisjon innen 


jordvern. Formålet med prosjektet er å vurdere hvordan Sandnes kommune følger 


sentrale føringer for jordvern, og hvordan jordvernet er ivaretatt i sentrale 


plandokumenter. Prosjektet tar også sikte på å beskrive hvor mye landbruksareal som 


er nedbygget i kommunen de siste årene.  


 


Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møtet 


19.06.15. I tillegg til formålet framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende 


problemstillinger skal besvares: 


 I hvilken grad følger Sandnes kommune sentrale føringer for jordvern? 


Herunder i overordnede plandokumenter og i andre plandokumenter/i 


praksis? 


 Hvor mye jordbruksareal er bygget ned/omdisponert i Sandnes kommune de 


siste årene?  


o Hva har vært de viktigste formålene med omdisponeringene? 


o I hvilken grad utfordres jordvernet i forbindelse med dispensasjonene? 


 Hvor mye jordbruksareal er blitt nydyrket de siste årene? 


o Og, dersom det er mulig å si noe om dette: I hvilken grad er denne jorda 


av samme kvalitet som den jorda som er bygget ned? 


 Hvor stort arealforbruk har gått med i forbindelse med bygging av 


driftsbygninger i landbruket?2 I hvilken grad utfordrer dette jordvernet? 


 


I tillegg ble det i møtet i kontrollutvalget 19.06.15 presisert, at revisor om mulig, også 


skal se på medgått areal til bygninger/tiltak på gården.  


 
Revisjonskriterier er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i  


undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 


kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette  


prosjektet er det tatt utgangspunkt i følgende kilder for utvikling av revisjonskriterier:  


 Stortingsmelding nr. 21, 2004 – 2005. 


 Brev fra Landbruks- og matdepartementet til kommunene, datert 21.02.06 


 Jordloven § 9. 


 Nasjonal jordvernstrategi proposisjon 127 (2014- 2015). 


 Nasjonal forventning til regional og kommunal planlegging, 12.06.15. 


Dette prosjektet inneholder flere problemstillinger av beskrivende art, og til disse er 


det ikke utarbeidet konkrete revisjonskriterier. Dette gjelder for problemstillingene:  
                                                      
2 Dersom det er mulig å fremskaffe data om dette. 
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 Hvor mye jordbruksareal er bygget ned/omdisponert i Sandnes kommune de 


siste årene? Hva har vært de viktigste formålene med omdisponeringene? 


 Hvor mye jordbruksareal er blitt nydyrket de siste årene? 


 Hvor stort arealforbruk har gått med i forbindelse med bygging av 


driftsbygninger i landbruket? 


 


En nærmere beskrivelse av bakgrunn/utledning av revisjonskriterier til øvrige 


problemstillinger fremkommer i faktadelen.  


 
I dette prosjektet har vi foretatt en såkalt metodetriangulering av data. Det innebærer 


at de ulike problemstillingene belyses gjennom bruk av forskjellige datakilder.  


Trianguleringen bidrar til å utvikle og forsterke datagrunnlaget i analysen, og 


forskjellige innsamlingsmetoder gir ulike perspektiv på analysegrunnlaget. Det er 


gjennomført intervjuer av syv ledere/ansatte i Sandnes kommune, en informant fra 


fylkesmannen og en informant fra Sandnes tomteselskap. Vi har også brukt en rekke 


statistiske data, fortrinnsvis fra KOSTRA-statistikken, og gjennomgått planer og 


dokumenter. 


 


For å få statistikk over søknader om innvilgelse av bygging av driftsbygninger og 


antall dispensasjonssaker behandlet av utvalg for byutvikling, er det foretatt en 


manuell gjennomgang. Dette øker risikoen for feil.  


 


Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig 


grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget 


vedtok. Kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg 1.  


 
LNF-område: Landbruks-, natur- og friluftsområde. 


 


Fulldyrket jord: Jordbruksareal som er dyrket til vanlig pløyedyp, og kan benyttes til 


åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying. 


 


Overflatedyrket jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i  


overflaten, slik at maskinell høsting er mulig. 


 


Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes 


maskinelt. Minst 50 prosent av arealet skal være dekket av gressarter/beitetålende 


urter.  


 


Utmarksbeite: Beite i naturlig vill vegetasjon, i skog og fjellterreng som ikke blir  


kultivert eller gjødslet.  
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Dyrket mark: Overflatedyrket jord og innmarksbeite. 


 


Dyrkbar jord: Areal som ikke er fulldyrket, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller 


mindre lettbrukt fulldyrket jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for 


plantedyrking. 


 


Jordbruksareal i drift: Består av fulldyrket jord og innmarksbeite. 


 


Jordbruksjord: Dyrket jord og dyrkbar jord. 
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Jordvern handler om å sikre dagens befolkning, samt våre etterkommere, muligheten 


til å dyrke egen mat på egen jord (regjeringen.no). Dyrket mark, (inkludert  


overflatedyrket jord og innmarksbeite) utgjør i dag tre prosent av Norges landareal. 


Ifølge brev fra Landbruks- og matdepartementet, 19.11.2010, er 1,3 prosent av Norges 


areal egnet til matkornproduksjon. I tillegg fremkommer det at jordbruksarealet pr. 


innbygger i Norge har gått ned og at kornarealet pr. innbygger er lavere enn 


gjennomsnittet i Europa 


 


Matjorden er under et press for bygging av boliger, næring og samferdselsprosjekter, 


og hvert år bygges det ned store områder med matjord i Norge. For en del kommuner 


er dette et dilemma, hvor de på den ene siden skal sørge for befolkningsvekst og vekst 


i næring, samtidig som de skal bevare matjord. I brevet fra Landbruks- og 


matdepartementet står det: «At den beste jorda ligger der utbyggingspresset er størst, skaper 


ekstra store utfordringer i forhold til forvaltning av arealene.» Landbruksområdene på Jæren 


er et slikt område. 


 


 


Sandnes kommune er en av de store landbrukskommunene i landet, men er samtidig 


en hurtig voksende by. Folketallet har økt med ca. 30 prosent siden 01.01.05. Nylig  


passerte Sandnes 75 000 innbyggere. Kommunen har et totalt areal (inkludert sjøareal) 


på ca. 355 100 dekar som består av følgende type areal:  


 


Tabell 1 – Arealet i Sandnes fordelt på kategorier. Kilde: SSB og Sandnes kommune. 


Type areal Areal i dekar Areal i prosent 


Bolig, bebyggelse/anlegg 18 100 5,1 


Fritidsbebyggelse 3 400 0,96 


Off og tjenesteyting, anlegg 6 300 1,77 


Bebyggelse næring 4 500 1,27 


Samferdsel 3 200 0,9 


Grøntstruktur 7400 2,08 


Forsvaret 1400 0,39 


LNF 241 000 67,87 


Sjø og vassdrag 68 600 19,32 


Sentrumsplan 1200 0,34 


Totalt areal 355 100                                                                 100 
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Ca. 68 prosent av arealet i Sandnes er regulert til landbruk, natur og fritid (LNF)-


områder. Arealmessig er Sandnes den fjerde største landbrukskommunen i Rogaland. 


Jordbruksarealet i Sandnes utgjør ca. 0,8 prosent av det totale jordbruksarealet i drift i 


Norge3. Ifølge kommunedelplan landbruk for 2015-20304 er mesteparten av den 


fulldyrkede jorden i Sandnes egnet til korndyrking.  


 


Sandnes kommune har et landbrukskontor sammen med Stavanger kommune og 


Kvitsøy kommune. Det er fem ansatte ved kontoret, og innfor jordvern har kontoret 


blant annet til oppgave å gi uttalelser i dispensasjonssaker og behandle saker i tråd 


med jordloven. 


 


Avdeling for samfunnsplan har også en viktig rolle med hensyn til jordvern. Den har 


ansvar for å utarbeide og koordinere kommuneplanen. Dette gjøres etter innspill og 


vedtak fra kommuneplankomiteen. Kommuneplankomiteen består av 15 folkevalgte.  


 


Byggesaksavdelingen har ansvar for å behandle dispensasjonssaker etter plan- og 


bygningsloven. Ifølge delegasjonsreglement for byutvikling, vedtatt av bystyret 


22.10.13, skal utvalget for byutvikling treffe vedtak dersom det er saker med 


prinsipielle eller grunnleggende betydning.  


 


 


 


I statsbudsjettet for 2005 satte regjeringen som mål at den årlige omdisponeringen av 


dyrket jord skulle være under 6000 dekar (Stortingsmelding nr. 21, 2004 - 2005).  


Gjennom jordloven er det et sterkt jordvern, og hovedregelen er (§ 9): 


- Dyrket jord må ikke tas i bruk til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon  


- Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at jorden ikke blir egnet til jordbruksproduksjon 


i framtiden  


 


I brev fra Landbruks- og matdepartementet til kommunene, datert 21.02.06, 


fremkommer det at omdisponeringen gjennom arealplaner, spredt utbygging og 


dispensasjoner, må begrenses. Men når det foreligger særlige samfunnsnyttige 


grunner, kan kommunen gi dispensasjon etter jordloven § 9. 


 


Figur 1 viser utviklingen i omdisponeringer i jordbruksjord i årene 2005 – 2015 totalt 


for Norge. 


 


                                                      
3 https://www.slf.dep.no/no/statistikk/utvikling/jordbruksareal 
4 Vedtatt av bystyret i Sandnes 13.10.15. 
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Figur 1 – Omdisponering av jordbruksjord i Norge årene 2005-2015, i dekar. Kilde: SSB. 
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Tabellen viser at det etter 2005 har vært en betydelig nedgang i antall dekar 


omdisponert jordbruksjord. Målet om at det ikke skulle omdisponeres mer enn 6000 


dekar dyrket jord innen 2010, ble likevel ikke nådd før i 2014. 


 


Regjeringen vedtok i 2011 en kongelig resolusjon om nasjonale forventinger til regional 


og kommunal planlegging. Denne ble erstattet av en ny nasjonal forventning til  


regional og kommunal planlegging 12.06.15. Føringene i den kongelige resolusjonen er 


retningsgivende og skal legges til grunn for de nye fylkestings- og kommunestyrenes 


arbeid med planstrategier og planer. I dokumentet fremgår følgende forventning til 


jordbruk: «Fylkeskommunen og kommunen sikrer viktige jordbruksområder og legger til rette 


for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med 


lokal identitet og utnyttelse av bioenergi.» Det fremgår også i dokumentet at det er en  


viktig planleggingsoppgave å ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet 


balanseres mot storsamfunnets øvrige behov.  


 


I forbindelse med behandling av nasjonal jordvernstrategi proposisjon 127 (2014 - 


2015), vedtok Stortinget 08.12.15, at det årlige målet for omdisponering av dyrket mark 


ikke skal være høyere enn 4000 dekar innen 2020. I dokumentet er det satt opp en  


tabell som viser fordelingen av omdisponert jordbruksjord per fylke i årene 2007 – 


2013. Se figur 2.  
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Figur 2 – Omdisponering av jordbruksjord i Norge per fylke 2007-2013, i dekar. Kilde: 
Stortingsproposisjon 127 (2014-2015). 


 


 


 


Av figuren ser vi at kommunene i Rogaland omdisponerte betydelig mer jord i 


perioden 2007 - 2013 enn kommuner i andre fylker. Rogaland er dermed et viktig fylke 


for å nå regjeringens målsetting for omdisponeringer.  


 


 


Rogaland fylke har landets tredje største landbruksareal, men er også et område som 


har hatt stor befolkningsvekst, noe som har krevd økt boligbygging og tilrettelegging 


for næring. Dette er to motsetninger som kan skape utfordringer. 


 


Fylkestinget vedtok 10.10.00 fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. For å 


verne om fruktbare jordområder ble det «tegnet» inn en langsiktig grense for landbruk 


fra Randaberg i nord til Hå i sør. Som et regionalt plangrep ble det vedtatt at Sandnes 


øst skulle bli et langsiktig utbyggingsområde.  


 


I 2013 ble fylkesdelplanen erstattet av regionalplan for Jæren, og planen er et viktig  


regionalt styringsredskap. Det fremgår av regionalplan for Jæren (2013) at den årlige 


omdisponeringen av jordbruksareal på Jæren har blitt redusert etter at fylkesdelplanen 


fra 2000 ble vedtatt. 


 


Planen inneholder retningslinjer om sterkere styring og vern av regionens landbruks- 


og grøntområder.  


 


Regionalplan for Jæren stiller krav om at det i kommuneplaner innarbeides  


retningslinjer for forvaltning av landbruksområder, og at det trekkes klare grenser  
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mellom disse områdene og utbyggingsområdene i tråd med retningslinjene i 


regionalplan. Planen omfatter også retningslinjer for antall gårdshus og bygging av 


nye driftsbygninger.  


 


I 2011 ble regionalplan for landbruk vedtatt av fylkestinget. I planen fremgår det at 


Rogaland har toppet statistikken når det gjelder avgang av dyrket jord gjennom flere 


år, og det presiseres at det er viktig at arealgrunnlaget for landbruksdrift blir sikret 


gjennom et strengt jordvern. 


 


 


Revisjonskriterier: 


 Sandnes kommune har tatt inn langsiktig grense for landbruk og retningslinjer 


for forvaltning av landbruk.  


 


Lokalt er det kommuneplanen, sammen med kommunedeldelplan for landbruk, som 


er de viktigste interne dokumentene for jordvern. I kommuneplanens samfunnsdel 


(2015-2030), vedtatt av bystyret 16.06.15, fremgår det at en av føringene for 


kommuneplanrevisjonen er å sikre langsiktig grense for landbruket og kjerneområder 


landbruk. I kapittelet om arealstrategier står det:  


«Sikre langsiktig perspektiv for matproduksjon 


 Kjerneområde Sandnes vest vises som hensynssone jordvern, på lik linje med 


kjerneområdene Riska/Jødestad og Bråstein/Tjessem. 


 Det knyttes retningslinjer til hensynssonene jordvern gjennom KDP Landbruk.» 


 


Innenfor disse områdene skal arealforvaltningen sikre at ressursgrunnlaget gir 


grunnlag for et bærekraftig landbruk. Figur 3 viser oversikt over områdene. Den 


mørkegrønne streken viser den langsiktige grensen.  
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Figur 3 – Kjerneområde landbruk i Sandnes kommune . Kilde: kommuneplanen samfunnsdel - 
2015-2030. 


 


 


I tillegg har Sandnesmarken fått en grense for utbygging. I kommunedelplanen for 


landbruk fremkommer det at av det totale jordbruksarealet i kommunen, har 66 


prosent fått et ekstra vern for utbygging.  


 


Kommuneplanen for 2015 – 2030 inneholder en rekke mål og strategier for ulike 


områder. Det er ikke satt opp noen konkrete mål for jordvern utover at det under 


miljøvern står: «Kommunen skal forvalte naturressursene, det biologiske mangfoldet, 


kulturminnene og verdifull landbruksjord på en bærekraftig måte.» Under næring og kultur 


står det at kommunen skal: «Tilrettelegging av areal for landbruksbedrifter som vokser, men 


som ikke har kommet opp i størrelse for fabrikkmessig produksjon.» 


 


I kommunedelplan for landbruk er retningslinjene som er vedtatt i regionalplanen for 


Jæren, tatt inn. Retningslinjene beskriver blant annet regler for bruksrasjonalisering, 


bruk av ledige driftsbygninger, gårdshus til drift, med mere.  


 


Miljøplanen 2015 – 2030 for Sandnes kommune inneholder noen resultatmål for 


jordvern: 
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Statistisk sentralbyrå har statistikk over jordbruksareal i drift. Indikatoren består av to 


delindikatorer: fulldyrket jord og innmarksbeite. Figur 4 viser oversikt over 


jordbruksareal i drift i Sandnes kommune for årene 2005 – 2015. 


 


Figur 4 – Jordbruksareal i drift i Sandnes kommune, oppgitt i dekar. Kilde: KOSTRA-
statistikken – SSB. 


 


 


 


Av figuren ser vi at det har vært en relativ stabil antall dekar jordbruksareal, men i 


2010 var en liten økning i antall dekar jordbruksjord. Figuren viser at det etter 2010 har 


vært en liten nedgang i antall dekar jordbruksjord.  


 


Jordbruksarealet i drift bestod i 2015 av ca.: 


59,6 prosent fulldyrket jord 


0,5 prosent overflatedyrket jord 


39,9 prosent innmarksbeite 
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I Norge er det gjennom lovverket et relativt strengt jordvern. I jordloven § 9 står det5: 


«Dyrket jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord 


må ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i fremtiden».  


 


Videre fremgår det i samme paragraf at en i «særlig høve» kan gi dispensasjon dersom 


det etter en samlet vurdering av forhold finner at jordbruksinteressene bør vike. I 


rundskriv 1-2013 fra landbruks- og matdepartementet fremgår det at det skal tas 


hensyn til godkjente planer etter plan og bygningsloven, drifts- eller miljømessige 


ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet 


omdisponeringen vil gi.  


 


Da regjeringen i 2004/2005 og i 2015 satte målkrav til maksimum antall dekar jord som 


skal omdisponeres, forplikter det den enkelte kommune til å bidra til å nå målene. Det 


ble likevel ikke oppgitt hvor mye den enkelte kommune skulle bidra. 


 


På tross av et strengt jordvern er det åpnet opp for omdisponeringer av både dyrket 


jord og dyrkbar jord. Reglene for dette finner en i jordloven og i plan- og  


bygningsloven.  


 


Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord kan foregå på to måter: 


1. Bystyret vedtar en endring i kommuneplanens arealdel.  


2. Kommunen, enten gjennom administrativ fullmakt eller gjennom politisk  


behandling, innvilger en søknad i fra en jordbrukseier om dispensasjon.   


 


Selv om bystyret vedtar en endring i kommuneplanens arealdel, så blir ikke dette  


regnet som en reell omdisponering i statistikken før reguleringsplanen for området er 


godkjent. 


 


Revisjonskriterier 


 Sandnes kommune skulle bidra til at Norge nådde det nasjonale målet fra 2005 


om at antall dekar jordbruksjord som ble omdisponert i Norge, var lavere enn 


6000 dekar innen 2010. 6 


 Sandnes kommune har planlagt tiltak for å bidra til at det nasjonale målet om at 


antall dekar jordbruksjord som blir omdisponert i Norge er lavere enn 4000 


dekar, innen 2020. 


 


Sandnes kommune har i perioden 2005 – 2015 omdisponert totalt 2552 dekar 


jordbruksjord. I snitt utgjør dette 232 dekar per år. Figur 5 viser en oversikt over 


omdisponering av jordbruksjord i Sandnes kommune i årene 2005 – 2015. 


 


                                                      
5 Lovteksten står opprinnelig på nynorsk. Har «oversatt» til bokmål. ks 
6 Siden vedtaket fra 2015 gjelder for fremtiden tar ett av revisjonskriteriene utgangspunkt i målet i fra 2005.  
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Figur 5 – Omdisponering av jordbruksjord i Sandnes kommune, i dekar. Kilde: SSB.7 


 
 


 


Med unntak av årene 2007 og 2009 har all omdisponering av jordbruksjord kommet fra 


dyrket jord. Det har vært store svingninger i antall dekar omdisponert de ulike årene. I 


årene 2011 – 2013 var det en klar nedgang i antall dekar dyrket jord som ble  


omdisponert i forhold til 2010, men i 2014 ble 634 dekar dyrket jord omdisponert. Dette 


er den største omdisponeringen som ble gjort i årene 2005 – 2015. Dersom en 


sammenligner utviklingen i omdisponeringer fra 2006 – 2010 mot 2011 – 2015, får en at 


kommunen har omdisponert følgende: 


2006 – 2010: 1209 dekar 


2011 – 2015: 1342 dekar 


 


En av informantene påpeker at det er uheldig at det i KOSTRA-statistikken for 


omdisponering av dyrket jord ikke skilles mellom innmarksbeite, fulldyrket jord og 


overflatedyrket jord. Dette skillet kommer ikke frem, og alt, selv om det er et 


innmarksbeite med en skråning med stein, fremkommer under dyrket jord. 


 


Sandnes kommune har gjennomgått omdisponeringene fra 2010 – 20158, og tabell 2  


viser en oversikt over hvilke type jord som ble avsatt og hva som var de største  


reguleringsplanene som lå til grunn for reduksjonen i jordbruksareal.  


 


                                                      
7 Dette gjelder både vedtatte reguleringsplaner og søknader om omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord etter 
jordloven § 9 og 12. 
8 Omdiponseringer foretatt etter plan og bygningsloven (PBL).  
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Tabell 2 – Oversikt over omdisponeringer 2010 – 2015, og de største planene som var 


grunnlag for omdisponeringen. Kilde: Avdeling for samfunnsplan Sandnes kommune. 


År 


Rapportert 
KOSTRA 
avgang 
etter PBL 


Fulldyrket 
jord 


Innmarksbeite 
De største planene som ligger til grunn for 
tallene. 


2010 414 170 243 Steinbrudd, Velde pukk. 


Massedeponiområde Kylles, Hove (boligfelt Au9 
og Au10, Stangelandsforen bolig. 


 


 2011 295 217 78 Kleivane, områderegulering bolig 


Åse gård, Områderegulering bolig 


  


2012 96 70 26 Ganddal (Ga01) bolig 


Brattebø gård  (felt B2 og B4)bolig 


Kleivane (felt B6 og B8) bolig 


2013 66 46 19 Torsteinsfjellet, masseuttak 


2014 630 448 182 Vagle Næringsområde  


2015 203 200 3 Hana Ha07 Ha08 ved Rv13, bolig 


Hommersåk Ho14 bolig 


 


Tabellen over viser oss at store deler av omdisponering tas av fulldyrket jord. I 2014 


utgjorde omdisponeringen av Vagle næringsområde 563 dekar. 


 


Sammenligning omdisponering andre Jærkommuner 


Neste figur viser omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i kommunene Hå, Time, 


Klepp og Sandnes for årene 2006 - 2015. 


Figur 6 – Omdisponering av jordbruksjord i Jær-kommunene de siste årene, i dekar. Kilde: 
SSB.9 
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9 Dette gjelder både vedtatte reguleringsplaner og søknader om omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord etter 
jordloven § 9 og 12. 
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En ser av figuren at Sandnes har omdisponert mer areal enn de andre kommunene.  


Dette henger blant annet sammen med at Sandnes har større areal enn Hå, Time og 


Klepp, slik at grafene ikke blir direkte sammenlignbare. Sandnes kommune er i tillegg 


en by i vekst, og kan på den måten ha et mer press på arealet enn ikke bykommuner.  


 


For å undersøke om befolkningsutviklingen kan være med å forklare hvorfor Sandnes 


har omdisponert mer areal enn de andre, har vi i neste tabell sett på 


befolkningsutviklingen for årene 2005 til 2015. Vi har også tatt med tall for Sola 


kommune og Stavanger kommune.  


 


Tabell 3 – Befolkningsutvikling fra 01.01.05 til 01.01.16 oppgitt i prosent. Kilde: Folketall – 


SSB. 


Kommune Økning i prosent 
Økning i antall 
innbyggere 


Stavanger  16,36  
18653  


Hå 25,75 
3807 


Time 28,43 
4111 


Sandnes 29,86 
17202 


Klepp 30,50 
4434 


Sola 31,59 
 
6264 


 


Tabellen viser at alle kommunene har hatt en god befolkningsutvikling. Hå, som har 


den laveste befolkningsutviklingen, var den kommunen som omdisponerte minst 


jordbruksareal. Stavanger fikk i perioden 2005 til 2015 1451 flere innbyggere enn 


Sandnes.  


 


All omdisponering går ikke nødvendigvis til boligformål, men kan også gå til for 


eksempel næringsformål. Likevel kan det være interessant å se sammenheng mellom 


omdisponert areal i forhold til befolkningsutviklingen. Tabellen nedenfor viser hvor 


mye jordbruksareal (dyrket og dyrkbarjord) som ble omdisponert per økte innbygger i 


2005 – 2015. 


 


Tabell 4 – Omdisponert areal i dekar per økte innbygger i årene 2005-2015. Kilde: SSB og 


Rogaland Revisjon. 


Kommune Endring jordbruksareal per økte innbygger (dekar/økte antall innbyggere) 


Stavanger  0,04  


Sandnes  0,15  


Hå 0,22 


Time 0,28 


Klepp 0,30 


Sola 0,45 


 


Tabellen viser at Stavanger kommune har omdisponert minst jordbruksjord per økte 


innbygger, noe som nok henger sammen med at det meste er utbygd og mer utbygging 


krever økt arealtetthet. Sandnes kommune har omdisponert nest minst jordbruksareal 


per økte innbygger, og Sola kommune har omdisponert mest.  
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For å møte en befolkningsvekst må kommunene være i forkant av utviklingen, og det 


er viktig å huske at det går noen år fra en reguleringsplan er vedtatt og dermed tatt 


med i omdisponeringsstatistikken, til et boligområde er innflyttingsklart.  


 


Nytt overordnet jordvernmål 


Målet om 4000 dekar ble vedtatt av Stortinget etter at kommuneplanen og 


kommunedelplanen for landbruk var vedtatt. 08.03.16 sendte landbruksministeren ut 


et skriv til kommunene om dette, og Sandnes kommune la i april og mai dette skrivet 


frem for kommuneplankomiteen og formannskapet som en orienteringssak. Sandnes 


kommune har ikke iverksatt noen tiltak utover de bestemmelser og retningslinjer som 


fremgår av kommuneplanen og kommunedelplan for landbruk. 


 


 


I et rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet (2013), som omhandler 


omdisponering og deling, fremgår det at det er kommunen selv som avgjør alle 


søknader om deling og omdisponering, og at fylkesmannen er klageinstans.  


 


I Sandnes kommune er det delegert til byggesaksjefen å behandle dispensasjonssaker. 


Men saker som er av prinsipiell karakter og kan skape presedens skal behandles av 


utvalget for byutvikling. Det er utvalget for byutvikling som er kommunens 


klageinstans i dispensasjonssaker, og fylkesmannen er endelig klageinstans. 


 


Saksbehandling av dispensasjonssaker 


Byggesaksavdelingen behandler dispensasjonssøknader innen: 


- bruksendring driftsbygninger 


- deling av landbrukseiendom for å bygge folgehus (hus nr. 2/3) 


- bygge fritidsboliger på ubebygd tomt 


- massefyllinger 


 


Det er fast praksis at landbrukskontoret uttaler seg i alle dispensasjonssaker. 


Informanter fra byggesaksavdelingen oppgir at landbrukssjefens uttalelse tillegges stor 


vekt ved den administrative saksbehandlingen av søknaden. Kommunen tar 


utgangspunkt i regelverket ved behandling av jordvernsaker, og vi får opplyst at 


kommunen har en streng jordvernpraksis.  


 


En dispensasjonssak blir som hovedregel ikke sendt på høring når administrasjonen er 


negativ til søknaden. Dersom utvalg for byutvikling er positive til søknaden, blir saken 


vanligvis sendt tilbake til administrasjonen for at de skal sende saken på høring. 


Dersom administrasjonen vil innvilge en søknad etter klage, sender administrasjonen 


saken på høring. 
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Dersom kommunen fatter vedtak om avslag, blir ikke saken sendt på høring til 


fylkesmannen. Dersom søker klager, blir saken sendt på høring til fylkesmannen før 


klagen blir lagt frem til behandling i utvalget for byutvikling. I dispensasjonssaker 


hvor kommunen er positiv til omdisponering, blir saken sendt på høring til 


fylkesmannen før vedtak fattes.  


 


Utvikling i antall dispensasjoner i de ti kommunene som er omfattet av 


Regionalplan Jæren 


Fylkesmannen har statistikk som viser oversikt over antall dispensasjonssaker som er 


sendt på høring til fylkesmannen i årene 2009 – 2014 samlet for ti kommuner på Jæren.  


 


Figur 7 – Antall dispensasjonssøknader fra plan og bygningsloven § 19 som fylkesmannen 
har mottatt til høring, fra de ti kommunene innenfor Regionalplan Jæren i perioden 2009 -
2014 (kilde: notat fra fylkesmannen i Rogaland). 
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Figuren viser at det var en økning i dispensasjonssaker frem til 2012, men etter dette 


har antallet dispensasjonssaker blitt redusert. 


 


 Figuren 8 viser hvilke type dispensasjonssaker som de ti kommunene sendte til høring 


i perioden 2009 – 2014.  
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Figur 8 – Formål med dispensasjonene i perioden 2009-2014. Kilde: Fylkesmannen i Rogaland. 


 


 
 


 


Figuren viser at de største formålene til dispensasjonssaker er: 


- deling av tun ved bruksrasjonalisering 


- oppføring av bygg til annet formål 


- masseuttak/fylling (omdisponering) 


- oppføring næring 


- deling hyttetomt 


- deling folgehus/kårhus 


 


Statistikken viser ikke det endelig tallet for hvilke dispensasjonssaker som til slutt ble 


godkjent. Dette tallet er lavere fordi: 


- Noen saker ble trukket av søker/ikke gjennomført. 


- Noen saker ble avslått av kommunen. 


- Noen saker hvor kommunen sa ja, ble påklaget av fylkesmannen og klagen ble 


tatt til følge. 


- Noen saker hvor kommunen sa ja, ble påklaget av fylkesmannen, men 


kommunen opprettholdt sitt vedtak og settefylkesmannen tok klagen til følge. 


 


Dispensasjonssaker i Sandnes 


Kommunen har i dag ingen statistikk over hvor mange dispensasjonssaker som den  


behandler og utfallet av disse, men landbrukskontoret har i årsrapportene oppgitt 


antall saker det etter plan- og bygningsloven har gitt uttalelse til.  


 


I årene 2013-2015 har landbruksavdelingen gitt følgende antall uttalelser etter plan- og 


bygningsloven.  
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Tabell 5 – Antall uttalelser i saker etter plan- og bygningsloven. Kilde: Årsrapporter 2013-


2015 fra landbrukskontoret. 


2013 2014 
2015 


33 30 
28 


 


Landbrukssjefen opplyser at det for flertallet av sakene er gitt en negativ innstilling. 


Det er likevel noe usikkert om dette er alle sakene, da byggesaksavdelingen mener at 


de har flere saker enn dette. Slik sakene er registrert i Public 360, er det vanskelig å 


finne ut hvilke saker som gjelder LNF-områder. Dette gjør at kommunen ikke har en 


full oversikt over alle dispensasjonssaker i LNF-områder.  


 


Vi har derfor sett nærmere på de dispensasjonssaker som ble behandlet av utvalget for 


byutvikling i årene 2014 – 2016 (til og med september). Det kan, blant annet på grunn 


av klagerettigheter, være en lang prosess å få endelige svar på søknader om 


dispensasjon. Søkeren har klagerett etter forvaltningsloven og fylkesmannen har 


klagerett dersom kommunen innvilger et vedtak som kan være i strid med jordloven 


og/eller plan- og bygningsloven. Mange av sakene blir derfor behandlet i utvalget flere 


ganger. 


 


Flertallet av klagene er knyttet til fradeling av tomt.  


 


Tabell 6 viser en oversikt over antall innvilgede og ikke innvilgede saker første gang de 


ble behandlet i utvalget for byutvikling, enten som klagesak eller på grunn av at saken 


var av prinsipiell karakter. 


 


Tabell 6 – Oversikt over søknadsbehandling – antall innvilgede og ikke innvilgede saker første 


gang sak ble behandlet i utvalget for byutvikling i perioden 2014 – august 2016. Kilde: 


Sandnes kommune – saker behandlet i utvalg for byutvikling. 


Sak Administrativ innstilling 
 
Politisk vedtak 


Innvilget 2 
6 


Ikke innvilget 14 
8 


Sak sendt tilbake til administrasjonen for videre utgreiing  
2 


   


 


En ser av tabellen at utvalget for byutvikling innvilger flere søknader enn det 


administrasjonen innstiller på. Informanter i fra kommunen oppgir at dette kan henge 


sammen med at de folkevalgte kan bli utsatt for tettere påvirkning fra innbyggere enn 


det kommunens ansatte blir, og at de tar hensyn til andre argumenter som for 


eksempel helsemessige argumenter. Det kan også henge sammen med politiske 


synspunkter. 


 


Vi har prøvd å gjennomgå de endelige resultatene av sakene over, men flere av sakene 


er påklaget og er ikke endelig avgjort ennå. Per 23.09.16 er situasjonen som følger:  
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Tabell 7 – Oversikt over  endelig vedtak for sakene som ble lagt frem i utvalget for 


byutvikling i perioden 2014 til første halvår 2016. Kilde: Sandnes kommune – saker 


behandlet i utvalg for byutvikling. 


Endelige utfall saker Antall 


Innvilget 3 


Innvilget delvis 2 


Ikke innvilget 2 


Til behandling hos administrasjonen 1 


Til behandling hos fylkesmannen 6 


Klagefrist ikke utløpt 1 


Til behandling hos settefylkesmann 1 


  


 


Behandling av dispensasjonssaker etter jordloven  


Det er landbrukssjefen som har fullmakt til å avgjøre fradelingsaker etter jordloven § 


12, og formannskapet skal behandle klagesaker.  


 


Statistikk i fra KOSTRA (SSB) viser følgende antall saker etter jordloven § 12: 


 


Tabell 8 – Søknader om omdispionering av dyrket eller dyrkbar jord etter jordloven. Kilde: 


KOSTRA-statistikken - SSB. 


2012 2013 2014 2015


Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord 2 2 3 1


Antall innvilgede søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord 2 0 2 1


Antall avslåtte søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord 0 2 1 0  


 


Det er totalt medgått 52 dekar til omdisponeringer etter jordloven i perioden 2012 – 


2015. 


 


Revisjonen har gjennomgått de saker som er behandlet som klagesaker av 


formannskapet i perioden 2014-2016, og har funnet to saker som har betydning for 


LNF-areal. Den ene saken var en søknad om å fradele folgehuset, hvor saken først ble 


behandlet av utvalg for byutvikling. Rådmannen la frem en negativ innstilling, men 


utvalget vedtok å gi søkeren dispensasjon. Da fradelingen også skal behandles etter 


jordloven, ble saken lagt frem for formannskapet. Formannskapet gikk inn for å fradele 


ca. to dekar i tråd med søknad.   


 


Den neste saken gjaldt en søknad om å bygge et redskapshus/kjølerom ved å  


omdisponere 14 dekar fulldyrket jord. Søkerens gård ligger innenfor langsiktig grense 


for landbruk og innenfor kjerneområde landbruk. Rådmannen innstilte på avslag og 


anbefalte søker å finne alternativ plassering hvor en ikke tok fulldyrket jord i bruk. 


Formannskapet ga søkeren medhold.  
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Nydyrking innebærer at en tar i bruk jord som tidligere ikke har vært dyrket. Jordeier 


må søke kommunen om tillatelse til nydyrking. Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi 


er det stort potensial for nydyrking, men det er også avveininger som må gjøres. Dette 


henger sammen med at nydyrking kan ha uønskede miljøkonsekvenser for eksempel i 


form av redusert biologisk mangfold, økt utslipp av klimagasser og ødeleggelser av 


kulturminner. 


 


Siden 2006 har Sandnes kommune årlig hatt mellom 5 og 13 søknader om nydyrking 


av jord. I slike saker kan det være en konflikt mellom ulike interesser hvor bonden 


ønsker nydyrking, mens fylkeskommunen eller riksantikvaren er opptatt av å verne 


kulturminner. Noen av søknadene får avslag, helt eller delvis, sistnevnte ved at deler 


av området det er søkt om ikke blir godkjent til nydyrking. 


 


Figur 9 viser hvor mange dekar som årlig ble godkjent til nydyrking.  


 


Figur 9 – Oversikt over antall dekar godkjent til nydyrking i Sandnes. Kilde: 
Kommunedelplan Landbruk 2015-2013 og Sandnes kommune. 


 


 
 


 


Vi ser av grafen at det varierer fra år til år hvor mye jord som godkjennes til 


nydyrking. I perioden 2006 – 2015 ble det gitt tillatelse til nydyrking av 1121 dekar 


jord. 


 


Figur 10 viser oversikt over hvor mye jord som ble godkjent til nydyrking i Sandnes, 


Klepp, Time og Hå kommune i årene 2006 – 2014. 
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Figur 10 – Godkjent nydyrket areal i Jærkommunene de siste årene, i dekar.  
Kilde: SSB10. 


 


 


 


Av figuren ser vi at det kun er Klepp kommune som har mindre nydyrking enn  


Sandnes kommune. Både Time kommune og Hå kommune har mer nydyrking enn 


Sandnes. 


 


Jordens kvalitet 


En av problemstillingene vi skal prøve å svare på er om kvaliteten på jorden som er 


nydyrket er av samme kvalitet som den jorden som bygges ned. Landbrukssjefen 


oppgir at kommunen ikke har oversikt over jordens kvalitet, men landbrukskontoret 


oppgir at det pågår et arbeid med kartlegging av kvaliteten på jorden i Sandnes. Når 


dette arbeidet er ferdig, vil det kunne være lettere å si noe om dette.  


 


På et generelt grunnlag oppgir landbrukskontoret at den beste av jorden nok allerede 


er dyrket, slik at søknader om nydyrking nok er på mindre fruktbar jord. Men 


nydyrking på disse områdene kan likevel gi gode avlinger etter noen år.  


 
Gårdeiere har mulighet til å bygge driftsbygninger og andre bygg som er relatert til 


jordbruksdrift uten å søke om dispensasjon. Dette kommer dermed ikke med i 


KOSTRA-statistikken for omdisponeringer. 


 


Sandnes kommune har på forespørsel gjennomgått de saker hvor det ble søkt om og 


innvilget bygging av driftsbygninger og tilbygg tilknyttet driften av landbruket i 2013 


og 2015. Gjennomgangen ble gjort manuelt, da kommunen ikke rapporterer om dette. I 


denne perioden kom det inn 40 søknader og flesteparten av søknadene gjaldt  


driftsbygninger. Noen av søknadene innebar å rive gammel driftsbygning og bygge ny. 


Totalt ble det innvilget tillatelse til bygging av ca. 28 dekar. Rådmannen kan ikke 


                                                      
10 Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt 
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stoppe omdisponering/bygging av driftsbygninger som er i tråd med LNF-formålet. 


Rådmannen kan kun vurdere om bygget oppfyller tekniske krav o.l. 


 
Revisjonskriterier 


 Sandnes kommune skal ta jordvernhensyn i kommuneplanprosessen. 


 


Arbeidet med kommuneplanen er en lang prosess, hvor en starter arbeidet allerede rett 


etter nytt valg. Sandnes kommune har nedsatt en kommuneplankomité som består av 


15 folkevalgte, og det er opprettet ulike administrative grupper. Landbrukskontoret 


deltok i flere arbeidsgrupper ved utarbeidelse av forrige kommuneplan, og 


landbrukssjefen er nå med i en av arbeidsgruppene. Rådmannen legger frem 


orienteringssaker og behandlingssaker for kommuneplankomiteen.  


 


Kommuneplanen 2011 - 2025 


Representant fra fylkesmannen oppgir at de har hatt en del krevende saker knyttet til 


jordvern i Sandnes. Dette gjaldt særlig i forbindelse med kommuneplanen for 2011-


2025, hvor kommunen ønsket utbygging av Vatneli, mens fylkesmannen mente at dette 


ikke var en del av regionalplanen og at Vatneli er et godt jordområde. Etter flere 


meklingsmøter trakk kommunen Vatneli ut av planen.  


 


En sak som fylkesmannen og Sandnes kommune ikke ble enige om, var LNF-området 


Austrått (AU 22). Det ble behandlet av departementet, og kommunen fikk ja til å bygge 


ut deler av området. Da saken kom opp til politisk behandling, valgte de folkevalgte 


likevel å beholde det som et LNF-område. 


 


Kommuneplanen  2015-2030 


29.04.14 vedtok bystyret forslaget til kommuneplanen, og at høring skulle iverksettes.  


Fylkesmannen kom med flere innsigelser til kommuneplanen, og flere av disse gjaldt 


jordvern: 


- seks områder var foreslått som boligområde i konflikt med jordvernhensyn. 


- seks andre områder var foreslått omdisponert i strid med jordvernhensyn. 


- avgrensningen av langsiktig grense for landbruk. 


 


På bakgrunn av høringen ble det gjort noen justeringer, og nytt utkast til 


kommuneplanen ble sendt på tilleggshøring våren 2015. Fylkesmannen hadde 


innsigelser, og det ble gjennomført mekling 19.05.15. Det ble blant annet gjort 


justeringer for langsiktig grense for Vatneli.  


 


16.06.15 vedtok bystyret i Sandnes endelig kommuneplan for 2015-2030. Avdeling for 


samfunnsplan har oppgitt at det totalt ble vedtatt endret arealstatus på 5331 dekar. Av 


dette utgjør 2410 dekar jordbruksareal. 1751 dekar jordbruksareal er relatert til 
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omdisponeringer knyttet til Sandnes øst, og 659 dekar jordbruksareal er 


omdisponeringer andre steder i kommunen. 


 
 


 


I kommunedelplanen for landbruk (2015-2030) fremkommer det at det er tre store 


utfordringer for matjorden i Sandnes: 


- nedbygging av jord 


- opsjonsavtaler 


- utleie av ledige driftsbygninger 


 


Nedbygging av jord har vi allerede omtalt flere ganger i rapporten. Opsjonsavtaler er 


en avtale som en utbygger inngår med grunneier om forkjøpsrett til å kjøpe jorden. 


Opsjonsavtalen kan innløses dersom jorden blir omregulert til utbygging. Dette er 


vanlig praksis. Sandnes tomteselskap er ett av selskapene som har opsjonsavtaler i 


Sandnes. Ifølge daglig leder har tomteselskapet i dag opsjonsavtaler med tre11 


grunneiere. Tomteselskapet oppgir at det ikke har opsjonsavtaler i den langsiktige 


grensen for vern mot utbygging. Opsjonsavtaler er ikke offentlige, slik at det ikke er 


mulig å få oversikt over hvem som har inngått opsjonsavtaler, hvor mange avtaler som 


finnes, varighet og i hvilke områder. Flere informanter oppgir at dette er en utfordring, 


blant annet med utgangspunkt i at de grunneierne som har slike avtaler nok ikke er så 


interessert i å investere og drive jorden aktivt, når de vet at jorden om noen år 


muligens skal bygges ut. 


 


I kommunedelplanen for landbruk fremkommer det at det er stor interesse fra 


næringslivet å leie landbruksbygg for eksempel til lager. Det kan føre til at 


matproduksjon må vike for annen næring, som kan gi mer inntekter. Det må søkes 


kommunene om tillatelse til utleie av driftsbygninger, men ifølge kommunedelplanen 


for landbruk er det noen som leier ut ulovlig. Informant i fra fylkesmannen oppgir at 


de folkevalgte i Sandnes oftere innvilger utleie til for eksempel kontor og lager enn det 


fylkesmannen utfra et jordvernperspektiv mener en bør. I kommunedelplanen for 


landbruk foreslås det at det bør gis færre dispensasjoner til bruksendring av 


driftsbygninger, og at det må gjennomføres flere kontroller av driftsbygninger.  


 


 


Sandnes kommune ligger geografisk plassert slik at E-39 og jernbane fra Sørlandet til 


Rogaland naturlig må legges gjennom kommunen. En mulig ny trase for E-39 og 


dobbeltsporet kan føre til flere omdisponeringer av jordbruksareal. Et annet prosjekt 


som også kan føre til omdisponeringer er ny trafo for Lyse på ca. 200 dekar. 


                                                      
11 I tillegg har de noen andre avtaler er i samarbeidene selskap. 
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Omdisponeringer 


Rogaland er det fylket i landet med mest omdisponeringer av jordbruksjord. Skal en 


lykkes med å nå det nasjonale målet må kommunene i Rogaland foreta færre 


omdisponeringer.  


 


Sandnes kommune er en av de store landbrukskommunene i landet, men er samtidig 


en storbykommune. Dette gjør at det må tas prioriteringer. Kommunen har i dag ca. 0,8 


prosent av alt jordbruksareal i drift i landet. Gjennom jordloven er det et sterkt 


jordvern, og hovedregelen er, ifølge § 9, at dyrket jord ikke må tas i bruk til formål som 


ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Matjorden er under et press for bygging av 


boliger, næring og samferdselsprosjekter, og hvert år bygges det ned store områder 


med matjord i Norge, så også i Sandnes. I 2000 ble fylkesdelplan for langsiktig 


byutvikling på Jæren vedtatt, og som et regionalt plangrep ble det vedtatt at Sandnes 


øst skulle bli et langsiktig utbyggingsområde.  


 


I tråd med regionalplan for Jæren har Sandnes kommune i kommuneplanen satt på 


kartet den langsiktige grensen og har tre kjerneområder for landbruk. 


Kommuneplanen bygger dermed opp under regionalplan for Jærens langsiktige 


grense/kjerneområde landbruk i vest. Dette er positivt. I regionalplan for Jæren er det 


satt opp retningslinjer knyttet til LNF, og Sandnes kommune har tatt retningslinjene 


inn i kommunedelplan for landbruk. 


 


I perioden 2005 – 2015 omdisponerte Sandnes kommune totalt 2552 dekar 


jordbruksjord. I snitt utgjør dette 232 dekar per år. Dersom det hadde vært lagt opp til 


at kommunene skulle ta en prosentvis fordeling ut fra jordbruksarealets størrelse, 


skulle Sandnes kommune ut fra målet fra 2004/2005 ikke omdisponert mer jord enn ca. 


48 dekar årlig. Det er betydelig mindre enn 232 dekar, som var gjennomsnittet fra 2005-


2015. Kommunen har de siste fem årene omdisponert mer jord enn de fem foregående 


årene.  


 


Bystyret vedtok at det i kommuneplan for 2015-2030 skal omreguleres 2410 dekar 


jordbruksjord. Av dette utgjør Sandnes øst ca. 73 prosent. Etter det nye målet som 


regjeringen satte i 2015, skal Sandnes, dersom en forutsetter en prosentvis fordeling ut 


fra jordbruksarealet størrelse, ikke omdisponere mer jord enn 32 dekar årlig. Det er 


stor avstand mellom dette tallet og de 16112 dekar som er vedtatt omregulert i snitt. 


Men omreguleringen av Sandnes øst er et regionalt plangrep, slik at når Sandnes 


kommune må omdisponere store areal til utbygging i dette området, er intensjonen at 


det skal bidra til å verne om de mer fruktbare områdene på resten av Jæren. Men det 


forutsetter at de andre kommunene er lojale til dette vedtaket og ikke setter i verk stor 


utbygging.  


                                                      
12 Delt på 15 år. 
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Dersom om en hadde holdt Sandnes øst utenom, er den planlagte omdisponeringen for 


resten av kommunen på ca. 44 dekar. Selv med Sandnes øst legger kommunen i årene 


2015-2030 opp til mindre omdisponering av jordbruksareal enn hva som var realiteten i 


perioden 2005-2015. Det er positivt at Sandnes kommune i årene fremover legger opp 


til omdisponere mindre jordbruksareal enn de har gjort årene forut. På den måten er de 


med å bidra til at en kan nå det nasjonale målet.  


 


I miljøplanen for 2015 – 2030 har kommunen utarbeidet resultatmål, og det 


fremkommer at Sandnes kommune skal føre en aktiv jordvernpolitikk. Revisjonen 


savner likevel mer tydelige mål knyttet til hva det det innebærer å ha en aktiv 


jordvernpolitikk og mål knyttet til omdisponering. 


 


Sammenlignet med et utvalg kommuner i Rogaland, har Sandnes omdisponert mer 


jord enn Hå-, Klepp- og Time kommune, men dersom en ser dette i sammenheng med 


befolkningsutviklingen har Sandnes omdisponert mindre jordbruksjord per innbygger 


enn kommunene Hå, Time, Klepp og Sola.  


 


Dispensasjonssaker 


Sandnes kommune har i dag ikke en samlet oversikt over antall dispensasjonssaker 


som behandles. For å kunne følge med på utviklingen hadde en slik oversikt vært en 


fordel. Rogaland Revisjon anbefaler kommunen å jevnlig utarbeide en oversikt som 


viser utvikling i antall dispensasjonssaker innenfor LNF-området, formål og medgått 


areal.  


 


Nydyrking 


I de siste ti siste årene har Sandnes kommune innvilget 1121 dekar jord til nydyrking, 


noe som slår positivt ut i et «jordbruksarealregnskap» i forhold til avgang og tilgang av 


dyrket jord. Men dersom en sammenligner antall dekar nydyrket med antall dekar 


som ble omdisponert i samme periode, er det over femti prosent mer omdisponeringer.  


 


Sandnes kommune har i dag ikke full oversikt over hvilken kvalitet den jorden som ble 


omdisponert har, i forhold til jorden som ble godkjent nydyrket.  


 


Bygging av driftsbygninger 


Basert på tall fra kommunen har vi kommet frem til at det i årene 2013 – 2015 ble 


innvilget bygging av jordbruksareal på 28 dekar. Dette er relativt lite sett i forhold til 


de omdisponeringer som gjøres. Men bygges det på områder med dyrkbar jord, kan 


det være med å redusere den beste jorden. Rådmannen kan ikke stoppe 


omdisponering/bygging av driftsbygninger som er i tråd med LNF-formålet. 
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 


gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 


produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens 


bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 


5. 


 


Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 


privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 


 


Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. 


Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på 


www.rogaland-revisjon.no. 


 


Prosjektleder for denne rapporten har vært forvaltningsrevisor, Elin Fagerheim Bjerke. Rapporten har blitt 


kvalitetssikret av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon, Bernt Mæland.  


 


Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i 


undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det 


reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kilder til 


revisjonskriterier anvendt:  


 


Interne skriftlige kilder 


Delegasjonsrelmenent for byutvikling, vedtatt av bystyret 22.10.13. 


Kommuneplanen 2015 – 2030, Sandnes kommune. 


Kommunedelplan landbruk 2015 – 2030, Sandnes kommune. 


Saksfremlegg og vedtak forslag til kommuneplan for 2015 – 2030. 10.03.14 kommuneplankomiteen. 


Vedtak forslag til kommuneplanen for 2015 – 2030. 29.04.14, bystyret. 


Miljøplanen 2015 – 2013, Sandnes kommune. 


Saksfremlegg og vedtak for dispensasjonssøknader behandlet av utvalg for byutvikling, 2014 – aug. 2016. 


Saksfremlegg og vedtak for dispensasjonssøknader behandlet av formannskapet 2014 – aug 2016. 


Årsrapporter. Landbrukskontoret, Sandnes kommune. 


Diverse tall fra kommunen, mottatt på e-post. 


 


Eksterne skriftlige kilder 


Brev fra landbruks og matdepartementet, 21.10.06. 


Brev fra landbruks- og matdepartementet, 19.11.2010, Kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene. 


Brev fra landbruks- og matdepartementet, 08.03.16. 


Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, 10.10.00, fylkestinget. 


Jordloven. 


Kongelig resolusjon om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.15. 


Nasjonal jordvernstrategi proposisjon 127 (2014 – 2015), 08.12.15. 


Notat fra fylkesmannen vedr. statistikk dispensasjonssaker.  


Plan- og bygningsloven. 



http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html

http://www.nkrf.no/

http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc

http://www.rogaland-revisjon.no/
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Protokoll fra mekling med Sandnes kommune, 19.05.15. 


Regionalplan for Jæren, 2013-2040. 


Regionalplan for landbruk, 2011, fylkestinget.  


Rundskriv M-1/2013 – Landbruks- og matdepartementet. 


Stortingsmelding nr. 21, 2004  - 2005. 


Stortingsproposisjon 127 (2014-2015) Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.  


Tall fra SSBs KOSTRA-statistikk. 


http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Beitenokkel_ver_20_01052012.pdf. 


http://www.bondelaget.no/nyheter/innmarksbeite-article65292-5086.html. 


http://www.skogoglandskap.no/kart/temakart_ar5_jordbruksareal/map_view. 


www.skogoglandskap.no/filearchive/ProdSpek_Dyrkbarjord_4%200.pdf. 


 


Muntlige kilder internt i Sandnes kommune 


Leder samfunnsplanlegging Ida Andreassen 


Rådgiver samfunnsplanlegging John Trygve Lundeby 


Rådgiver samfunnsplanlegging Oddbjørn Fosså 


Landbrukssjef Daniela Dobbert 


Seksjonsleder byggesak Ole Petter Fløisand 


Rådgiver landbruk Arve Fløisvik 


Jurist byggesak Christina Tangen Bendiksen 


 


Muntlige kilder eksternt 


Rådgiver fylkesmannen Dagfinn Hatløy 


Daglig leder Sandnes Tomteselskap Torgeir Ravndal 
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