
 

 
 
 
Arkivsak-dok. 15/17255 
Arkivkode  
Saksbehandler John Trygve Lundeby 
 

Behandlet av Sakstype Møtedato Saknr 

1 Kommuneplankomiteen 2015-
2019 

Utvalgssaker 19.02.2019 1/19 

2 Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 11.03.2019 13/19 

 
 

SAKSPROTOKOLL 

 
Kommuneplan for Sandnes 2019-2035. Sluttbehandling og egengodkjenning. 
 

 
Bystyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 11.03.2019 sak 13/19 
 
Kommuneplankomiteen behandlet saken i møte 19.02.2019 - sak 1/19: 
 

Møtebehandling i kommuneplankomiteen 
Rådmannen har i saksutredning datert 06.02.2019 fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Bystyret godkjenner resultat fra mekling avholdt januar/februar 2019, 

jamfør meklingsprotokoll, vedlegg 3. 
 

2. Bystyret godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11- 15 

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035, med følgende dokumenter:  

 
o Samfunnsdel datert 05.02.19,  
o Plankart og temakart datert 05.02.19 

o Bestemmelser og retningslinjer, datert 05.02.19 
 

3. Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser gis 
rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15. 

__________ 
 
Innledningsvis opplyste fagleder Ida Andreassen om at det er en feil i plankartet (vedlegg 4). 
Området bo7 ligger inne ved en feil, og vil rettes opp før bystyrets behandling av saken. 
 
Martin S. Håland (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, Frp og Sp: 
 

Til bestemmelser/retningslinjer 2.6 Norestraen Trf4: Siste setning utgår: «Utfylt areal i sjø 
skal ikke inngå i 10 daa park».  

 

Votering 
Martin S. Håland (Sp) sitt fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling datert 06.02.2019 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i kommuneplankomiteen 
 

1. Bystyret godkjenner resultat fra mekling avholdt januar/februar 2019, 



 
 

 2 

jamfør meklingsprotokoll, vedlegg 3. 

 

2. Bystyret godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11- 15 

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035, med følgende dokumenter:  
 

o Samfunnsdel datert 05.02.19,  
o Plankart og temakart datert 05.02.19 
o Bestemmelser og retningslinjer, datert 05.02.19, med følgende 

endring:  
 

2.6 Norestraen Trf4: Siste setning utgår: «Utfylt areal i sjø skal ikke inngå i 10 daa 
park».  

 

3. Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser gis 

rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15. 
 

Møtebehandling i bystyret 
Ordfører Stanley Wirak (Ap) viste til behandlingen i kommuneplankomiteen hvor det var opplyst 
om feil i plankartet, og at dette var korrigert i ettersendt plankart datert 19.02.2019. 
 
Martin S. Håland (Sp) viste til ettersendt notat datert 07.03.2019 om endring i plankart for 
området IKDP Forus og fremmet på vegne av Sp, Ap og Frp følgende forslag: 
 

Endring i plankart: 
Gjeldende kommuneplanformål videreføres innenfor planområdet til IKDP Forus. 

 
Martin S. Håland (Sp) foreslo deretter på vegne av Sp, Ap og Frp følgende: 
 

Samfunnsdel 3.1 – endring i kulepunkt 3 tilhørende 2 langsiktige mål: 
Sandnes skal ivareta og videreutvikle landbruk og naturgitte friluftskvaliteter. 

 
Arne Buchholdt Espedal (Ap) fremmet på vegne av Ap, Frp og Sp følgende forslag: 
 

Ga 24 
Også eksisterende parkeringsplass avsatt til grønt ved Sørbøhallen, avsettes til 
tjenesteyting.  
 
Fremtidig bruk, fordeling og plassering av bo- og aktivitetssenter, idrett og grøntstruktur 
avklares i reguleringsplan.  

 
Heidi Bjerga (SV) fremmet på vegne av SV og V følgende forslag: 
 

 Sandnes kommune opprettholder det opprinnelige forslaget fra 
administrasjonen som lå til grunn ved utarbeidelsen av kommuneplanen 

vedrørende fortetting langs kollektivakser. Det betyr en fordeling på 70/30. 
 

Heidi Bjerga (SV) fremmet på vegne av SV, V og MDG følgende forslag: 
 

 Ga26 tas ut av kommuneplanen.  

 
 Sandnes bystyre gir ikke tillatelse til utvidelse i Ri21 

 
Leiv Rune Mjølsnes (H) fremmet på vegne av H, SV og MDG følgende forslag: 
 

Tillegg til punkt 2: 
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Arealinnspillet Ga24 (nord for Lunde Boas) tas ut av kommuneplan for Sandnes 2019 – 
2035 og beholder sitt nåværende arealformål – park- og idrettsformål. 
 
Området Ga24 (øst for Lunde Boas) beholder dagens arealformål – offentlig formål. 
 

Kjell Haavard Thrane Høie (uavh.) fremmet sammen med V følgende tilleggsforslag: 
 

Etter første setning under strategi 3: 
Derfor tar Sandnes kommune sikte på å bevare disse områdene og deres egenverdi som 
ikke-utbygde områder.  

 
Erlend Kristensen (MDG) foreslo: 
 

Bystyret vil ha 100 % av prioriteringen sentrumsnært og langs kollektivaksene, slik som er 
vedtatt i Bergen. 
 
Ga 27, industriområde Foss-Eikeland, tas ut. 

 

Votering 
Pkt. 1 i innstillingen fra møtet i kommuneplankomiteen 19.02.2019 ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 i innstillingen fra møtet i kommuneplankomiteen, med endring av dato for plankartet, ble 
enstemmig vedtatt.  
Pkt. 3 i innstillingen fra møtet i kommuneplankomiteen ble enstemmig vedtatt. 
Første avsnitt i Mjølsnes’ forslag fikk 17 stemmer (H, Krf, V, MDG, SV,  
Thrane Høie (uavh.)) og falt. 
Andre avsnitt i Mjølsnes’ forslag fikk 17 stemmer (H, Krf, V, MDG, SV,  
Thrane Høie (uavh.)) og falt. 
Fellesforslaget fremsatt av Espedal ble deretter enstemmig vedtatt. 
Første avsnitt i Kristensens forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt. 
Andre avsnitt i Kristensens forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.  
Thrane Høies forslag fikk 9 stemmer (Thrane Høie (uavh.), Krf, V, MDG, SV) og falt. 
Fellesforslaget fremsatt av Bjerga om fortetting langs kollektivakse fikk 9 stemmer (SV, V, Krf, 
MDG, Thrane Høie (uavh.)) og falt. 
Fellesforslaget fremsatt av Bjerga om Ga26 fikk 4 stemmer (SV, V, MDG,  
Thrane Høie (uavh.)) og falt. 
Fellesforslaget fremsatt av Bjerga om Ri21 fikk 4 stemmer (SV, V, MDG,  
Thrane Høie (uavh.)) og falt. 
Fellesforslaget fremsatt av Håland om IKDP Forus ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget fremsatt av Håland om endring i samfunnsdel 3.1. ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

1. Bystyret godkjenner resultat fra mekling avholdt januar/februar 2019, 

jamfør meklingsprotokoll, vedlegg 3. 
 

2. Bystyret godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11- 15 
Kommuneplan for Sandnes 2019-2035, med følgende dokumenter:  

 
o Samfunnsdel datert 05.02.19, med følgende endring:  

 
Punkt 3.1 – endring i kulepunkt 3 tilhørende 2 langsiktige mål: 
Sandnes skal ivareta og videreutvikle landbruk og naturgitte friluftskvaliteter. 

 
o Plankart datert 19.02.2019 og temakart datert 05.02.19, med følgende 

endringer i plankart: 
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Ga 24 
Også eksisterende parkeringsplass avsatt til grønt ved Sørbøhallen, avsettes til 
tjenesteyting.  
Fremtidig bruk, fordeling og plassering av bo- og aktivitetssenter, idrett og 
grøntstruktur avklares i reguleringsplan.  
 
IKDP Forus 
Gjeldende kommuneplanformål videreføres innenfor planområdet til IKDP Forus. 

 
o Bestemmelser og retningslinjer, datert 05.02.19, med følgende 

endring:  
 

2.6 Norestraen Trf4: Siste setning utgår: «Utfylt areal i sjø skal ikke inngå i 10 daa 
park».  

 

3. Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser gis 

rettsvirkning i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15. 

 
 

 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 


