Til offentlige og frivillige aktører:
Høring av Interkommunal kommunedelplan for Forus

Stavanger 1/6 2018

Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger vedtok i mai å sende Interkommunal
kommunedelplan for Forus på høring. Se vedlagt flyfoto og plankart der planområdet er
markert.

Flyfoto med plangrensen

Plankart IKDP Forus
Planen skal legge arealmessige rammer for at visjonen «Forus skal være en drivkraft for
næringslivet i regionen og landet», kan realiseres. Kommunene har jobbet med tre hovedmål i
planarbeidet:
 Næringsutvikling: Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer
regionen internasjonalt og nasjonalt.
 Energi og klima: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
 Områdeattraktivitet: Forus skal utvikles med kvaliteter som gjør området attraktivt for
næringsliv, arbeidstakere og bosatte.
Hva er kommunedelplan for Forus?
En kommunedelplan supplerer gjeldende kommuneplan og fastsetter regler for hvordan et
område skal brukes og bebygges. Interkommunal kommunedelplan for Forus består av en
samfunnsdel og et plankart med bestemmelser. Planbeskrivelse med konsekvensutredning gir
utfyllende informasjon om planen. Alle dokumentene til denne plansaken finner du
elektronisk på: www.ikdpforus.com
Informasjonsmøter
Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger arrangerer flere møtesteder der du kan få tilgang til
mer informasjon:
Informasjonsmøte, mest tilrettelagt for næringslivet 14. juni 2018 fra kl. 11.00 – kl. 13.00.
Informasjonsmøte, mest tilrettelagt for nabolag, frivillige lag og foreninger 14. juni 2018 fra kl.
17.00 – kl.18.30.
Vi forteller om innholdet i planen, hva som kan være interessant å få fram i uttalelser og viser
hvordan du kan sende uttalelser til kommunenes videre arbeid med planen.
Mer informasjon om møtene og møtested finnes snart på www.ikdpforus.com

Åpne kontordager
I tillegg til de åpne informasjonsmøtene skal vi ha åpne kontordager, der du kan komme for å
få informasjon. Sted og tid blir annonsert på www.ikdpforus.com.
Det er også mulig å invitere oss til egne møter som arrangeres i fellesskap for flere aktører.
Har du merknader til planforslaget? Fristen er 15. september 2018.
Høringsperioden er fra 1.juni 2018 til og med 15. september 2018. Hvis du har merknader til
planen, kan du sende dem på e-post til:
Postmottak.bos@stavanger.kommune.no
Eller:
By- og samfunnsplanlegging,
Postboks 8001,
4068 Stavanger
Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta eget svarbrev. En oppsummering av
merknaden vil bli gjengitt og kommentert i saksfremlegget når saken legges fram for endelig
planvedtak.
Hvordan blir veien videre?
Etter at høringsfristen er over, og eventuelle endringer er gjort, fremmes kommunedelplanen
for endelig behandling til styret for IKDP Forus og deretter til politisk behandling i
kommunene Sandnes, Sola og Stavanger. Melding om endelig vedtak sendes alle berørte.
Har du spørsmål?
Det er lett å få kontakt med oss. Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål om
interkommunal kommunedelplanen for Forus eller saksgangen.
Sandes:
Sola:
Stavanger:
Felles:

Martin Tengesdal Torstenbø, telefon 51 33 56 37
martin.tengesdal.torstenbo@sandnes.kommune.no
Mona Skarås, telefon 51653405
mona.skaraas@sola.kommune.no
Simon Tamminga, telefon 51507873,
simon.tamminga@stavanger.kommune.no
Marit Sletteberg Storli, 908 77 348
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no

Med vennlig hilsen,
Marit Sletteberg Storli,
Prosjektleder IKDP Forus

