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SAMMFUNNSDEL

1. Innledning
Strand kommune er i gang med å revidere sin kommuneplan for perioden 2009 – 2020. Planprosessen følger
den nye plan- og bygningslov fra 2008.
Per i dag er gjeldende kommuneplan fordelt på to dokumenter. Den ene omfatter samfunnsdelen av planen
som er fra 1996, den andre er arealdelen som ble vedtatt i 2003.
Planprogrammet for rullering av kommuneplanen er vedtatt av kommunestyret den 19.9.2007. Planprogrammet er meget omfattende og omtaler aktuelle problemstillinger innen kommunens tjenesteproduksjon. For å
prioritere noen satsingsområder / innsatsområder i den første fireårsperioden, har en lagt opp til en politisk
prioriteringsprosess for å kunne arbeide mer konsentrert om utvalgte problemstillinger. Dette innebærer at man
også skal arbeide innen de andre tjenesteområder med de oppgaver som de har, men at et begrenset utvalg
trekkes fram som satsingsområder i perioden.

1.1 Formålet med kommuneplan
Det heter i den nye plan- og bygningslov:
		
		

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

		
		
		
		

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål,
interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.
Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer
og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Prioritering og utvikling av satsingsområder vil gi innspill til den kommunale planstrategien som skal danne
føringer for revisjon av kommuneplan.
Denne planen legger grunnlag for hvilke satsingsområder man ønsker å prioritere i kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.
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Det heter i den nye plan- og bygningslov:

§ 11-2. Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer,
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative
strategier for utviklingen i kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer
og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens
egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og
ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.
Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel
som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer.
Handlingsdelen skal revideres årlig.

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel)
som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen
og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk,
samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.
Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer
for arealbruk, er ivaretatt.
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner
for bruk og vern av arealer. Kommunen kan etter vurdering av eget behov
detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller deler av kommunens område
med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser.
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2. FØRINGER FOR KOMMUNEPLANARBEIDET
2.1 Statlige og regionale føringer
I kommuneplanarbeidet vil en legge til grunn statlige og regionale føringer som gjelder. Statlige føringer for
kommunal planlegging kommer som følge av lovverk, rikspolitiske retningslinjer, stortingsmeldinger, verneplaner, planer og skriv til kommunene fra overordnede organ.
Regionale føringer kommer hovedsakelig som følge av fylkeskommunale planer eventuelt fylkesdelplan.
Statlige føringer som vil ligge til grunn for arbeidet er:
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Lovverk, blant annet ny plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter
Kommuneplanveileder, MD
Skjerping av plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen 2002
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet, DSB 2008
Om norsk landbruk og matproduksjon, St.meld. nr. 19 1999 - 2000
Norsk klimapolitikk, St.meld. nr. 34 2006 – 2007
Biologisk mangfold, St.meld. nr. 42 2000 - 2001
RPR for verna vassdrag, barn og unge, areal og transportplanlegging,
vindkraft og kjøpesenter stoppen samt Vanndirektivet

Regionale føringer er blant annet:
•
•
		
•
•
•
•
		

Fylkesplan for Rogaland 2006 – 2009
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur og kultur; energi- og klimaplan for fylket;
areal og transport; universell utforming; vindkraft; byggeråstoffer; avfallshåndtering
Handlingsplan for folkehelse 2006 - 2010
Strategisk næringsplan for Stavanger regionen
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (under revisjon)
Forventningsbrev fra fylke som for eksempel fylkesmannens skriv
”Kommuneplanrullering i kommunestyreperioden 2007 – 2011”

2.2 Føringer i ny planlov
I ny planlov og i statlige skriv blir det trukket fram at overordnede utfordringer bør ivaretas i kommuneplanleggingen.
Kommunens planer skal sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i
kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses.
Dette innebærer jordvern, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer.
Videre skal det legges til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og
levekår.
Det er påpekt at kommuneplanen skal legge forholdene til rette for befolkningens helse og motvirke sosiale
helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet.
Klimahensyn skal tas gjennom løsninger for energiforsyning og transport.
Samfunnssikkerhet skal ivaretas ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.
Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale
og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.
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En del av disse oppgaver og hensyn hører hjemme i kommuneplan og noen i reguleringsplan.
Videre bli det påpekt at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for
gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Dette betyr at kommunene bør se langsiktig på
sin planlegging og at man bør prioritere noen satsingsområder, mens andre utsettes for å bli prioritert på et
senere tidspunkt.

2.3

Kommunale føringer

Gjeldende plandokumenter som legges til grunn for den overordnede arealplanleggingen i Strand:
•
•
•
•
•
•
•

Landbruksplan for Strand (2002)
Veileder for byutvikling Jørpeland sentrum (2005)
Strategisk næringsplan (skal revideres)
Hovedplan på vann og avløp
Skolebruksplan (under arbeid)
Strategiplan for pleie og omsorg
Strategiplan for psykisk utviklingshemmede

Strand kommune har dessuten sluttet seg til følgende erklæringer som skal forankres i planleggingen:
• Lokal Agenda 21 – Betyr kort og godt lokal dagsorden for det 21. århundre og
		 handler om å omsette globale miljøutfordringer til handling der vi lever og bor.
• FN’s barnekonvensjon – Barnas rettigheter.

3. MEDVIRKNING OG FREMDRIFT
3.1 Medvirkningsprosess
Medvirkning
Plan- og bygningsloven har detaljerte krav om offentlige høringer og politisk prosess for behandling av
kommuneplanen. Det blir stilt krav til medvirkning ved at planarbeidet legges opp slik at både enkeltpersoner
og grupper gis anledning til å delta aktivt i planprosessen. Loven vektlegger at det skal være medvirkning under
selve utarbeidelsen av planen, og ikke bare i forhold til sluttproduktet. Kommunen kan i stor grad selv bestemme hvordan organisasjoner og enkeltpersoner skal involveres i planarbeidet for å få til den offentlige debatt.
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Foruten medvirkning i tråd med planloven, er følgende aktiviteter aktuelle:
Bruk av kommunens internettsider, også med kommentarer til planarbeidet.
Dialog med parter og interessenter som blir direkte berørt av kommuneplanen.
Møter med representanter fra interesse- og fritidsorganisasjoner som vil bli invitert spesielt til
		 temamøter og andre åpne møter.
Lokale planverksteder.
Informasjonsmøter, eventuelt åpne ”kontordager” der det vil bli gitt informasjon om
		 det pågående planarbeid og åpnet for innspill.
15.01.2010
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4. KORT
OM UTVIKLINGEN
4 KORT
OM UTVIKLINGENI ISTRAND
STRAND
4.1 Utvikling
og prognoser
folketall,
næringsliv
og bosetting
4.1 Utvikling
og prognoser
folketall,
næringsliv
og bosetting
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Figur 3 Viser endring i alderssammensetning i Strand fram mot 2020. SBB's MMMM alternativ.
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Sett i forhold til boligmarked vil en slik utvikling, gi en større vekst i aldersgruppene 25 – 45 år, samtidig som
aldersgruppa 45-69 år fortsatt vil ha en sterk vekst. Dette indikerer en fortsatt relativt stor etterspørsel etter
leiligheter, samtidig som en også kan forvente noe mer eneboligetterspørsel som følge av vekst i aldersgruppa
25-45 år. På den annen side vil en stadig større aldersgruppe på 45 – 69 år, ”frigjøre” mer eneboliger enn tidligere generasjoner. Med utgangspunkt i vekstprognosene vil det årlige boligbehovet ligget på om lag 75 nye
boliger pr. år, med en årlig tilvekst på om lag 1,1 % fram mot 2020. Boligavgangen er antatt å ligge på om lag
17 i perioden. Totalt vil dette gi et behov for i overkant av 1000 boliger fram mot 2020.
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overkant av 1000 boliger fram mot 2020.
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4.2 Næringsutvikling

4.2 Næringsutvikling
4.2.1 Næring og sysselsetting i Strand
Stavanger regionens befolkningsvekst er nær knyttet opp til konjunkturer, og særlig

4.2.1Næring
og sysselsetting i Strand
investeringer innen oljeindustrien. Utviklingen av næringslivet vil derfor ha stor betydning for
hvordan de øvrige sektorene utvikler seg i regionen.

Stavanger regionens befolkningsvekst er nær knyttet opp til konjunkturer, og særlig investeringer innen oljeindustrien. Utviklingen
av næringslivet
vil derfor ha stor betydning
hvordan de øvrigefor
sektorene
Strand kommune
har en næringssammensetning
svært likforStavanger-regionen
øvrig, ogutvikler seg i
regionen.svingingene følger i stor grad regionen for øvrig. Sekundære næringer står sterkt i kommune,
og har hatt solid vekst de siste årene.

Strand kommune har en næringssammensetning svært lik Stavanger-regionen for øvrig, og svingingene følger
i stor grad regionen for øvrig. Sekundære næringer står sterkt i kommune, og har hatt solid vekst12
de siste årene.
15.01.2010
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Figur 5 næringsutvikling i Strand, SSB, 2009

Strand er også integrert med regionen forøvrig, og har en pendlingsandel på godt over 35 %.
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Strand er også integrert med regionen forøvrig, og har en pendlingsandel på godt over 35 %.
Pendlingsandelen har imidlertid gått noe ned de siste par årene. Nord-Jæren er helt klart viktigste arbeidssted
utenfor Strand. Pendling inn til Strand er imidlertid betydelig mindre. Hele 90 % av arbeidsplassene i Strand er
bemannet med bosatte i Strand.
Den sterke veksten i arbeidsplasser i Strand er først og fremst knyttet til vekst i industri, bygg og anlegg, samt
helse og undervisning. I disse næringsgruppene har veksten vært høyere enn for landsgjennomsnittet. Den
betydeliges veksten i privat næringsliv er særlig knyttet til konkurranseutsatte og konjunkturutsatte næringer,
noe som gjør kommunen relativt sårbar for svingninger, noe også flyttemønstret viser. Slik sett er kommunen
lik regionen forøvrig.
For husholdningsretta service, kultur og øvrige servicenæringer, er imidlertid veksten i sysselsatte lavere
enn forventet. I utgangspunktet har Strand kommune hatt en relativt sterk detaljvarehandel, også sett med
regionale øyne. Dekningsgrad i detaljvarehandel var i 2004 på 93 %, denne sank til om lag 85 % i Strand.
Dette til tross for at varehandelen i Strand, på lik linje med resten av landet, har opplevd en kraftig
omsetningsvekst. Omsetningsveksten har imidlertid ikke vært så stor at den har holdt tritt med forventet
forbruks- og befolkningsvekst.
Den reduserte dekningsgraden skyldes ikke økte markedsandeler i de øvrige Ryfylke-kommunene, tvert imot
har disse svekket seg mer enn Strand. Det er med andre ord vært en økt lekkasje til Nord-Jæren, og da spesielt
fra Tau, som har hatt en særlig nedgang i dekningsgrad.
Primærnæringene utgjør ingen stor andel av sysselsettingen i Strand, om lag 5 % i 2007, dvs. ca. 250 årsverk.
I perioden 2001-2007 hadde næringsgruppa en vekst på 8 % sysselsatte. Nasjonalt går primærnæringene
tilbake. En vekst gir dermed grunnlag for hevde at primærnæringene i Strand har en positiv utvikling sett i
forhold til Nasjonal utvikling innenfor denne sektoren. Strand kommune har hatt en stor reduksjon i melkeproduksjonen. Gjennom et felles prosjekt i Ryfylke vil vi satse strekt på denne næringen med økt produksjon av
melk til regionen. Strand kommune satser på rekruttering til næringen gjennom kursvirksomhet.
Landbruksnæringen er viktig for å pleie kulturlandskapet. Strand kommune vil satse på å åpne landskap i
forbindelse med Nasjonal turistveg.
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4.3 Kommunens økonomi og tjenester
Strand kommune driver en stor, omfattende og fortsatt nøktern tjenesteproduksjon til beste for våre innbyggere.
Hovedforutsetningen for kommunens økonomi er på kort sikt en videreføring av tjenestetilbudet uten at det er
rom for vesentlige utvidelser eller nye tiltak.
Økonomiplanen bygger blant annet på disse premissene:
• Realistisk, men svært nøktern budsjettering av eksisterende tjenestetilbud
• Statsbudsjettets forutsetninger og anbefalinger når det gjelder lønns- og prisutvikling, skatteinngang,
		 rammetilskudd og renteutvikling
• Finansiering av noen nye tiltak som er forutsatt i statsbudsjettet
• Nøktern investeringsplan uten rom for nye større satsinger
• Økt egenfinansiering av investeringer i forhold til de senere år
• Dekning for kommunens pensjonsforpliktelser og seniortiltak i henhold til seniorplanen
Rådmannen vil ikke anbefale økning av anslaget for frie inntekter som skatt og rammetilskudd utover de
forutsetningene som ligger i statsbudsjettet.
I løpet av økonomiplanperioden bør det etter rådmannens vurdering likevel være et mål å bygge opp
disposisjonsfond tilsvarende 5 % av kommunens brutto budsjett.
Budsjettnotatets forutsetninger vil også medføre en liten økning i netto lånegjeld pr innbygger. En sunn
økonomisk utvikling for Strand kommune tilsier at netto lånegjeld ikke bør øke mer enn økningen i de frie
inntektene og på litt sikt bør netto lånegjeld søkes redusert.
Strand kommune har et omfattende behov for investeringer samtidig som økonomien setter grenser for hva
som er mulig å finansiere. Det prioriteres tiltak som skoler, psykiatriboliger, sosialboliger, rehabilitering av
kommunale bygg og nedprioriterer tiltak som nytt kulturhus, ny svømme- og flerbrukshall og ny bro til
Jørpelandsholmen.

4.3.1 Forhold til ansatte
Dersom Strand kommune skal kunne gi innbyggere og brukere gode tjenester, er vi avhengig av å ha ansatte
med tilstrekkelig kompetanse og som er motivert til å gjøre en god jobb. Vi har en stor utfordring med å beholde
og rekruttere ansatte med den kompetanse som trengs. Vi må derfor bruke virkemidler som er mulige innenfor våre rammer. God personalpolitikk gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelser, gjennomføring av
medarbeidersamtaler, systematisk arbeid med HMS, arbeid for å øke trivselen blant ansatte, god seniorpolitikk
og velferdsordninger er eksempler på tiltak som det arbeides med og som må videreføres. Ledere på ulike nivå
må derfor gis tid og mulighet til å kunne prioritere dette arbeidet utover det som er mulig i dag.

4.3.2 Organisering av tjenesteområdene i Strand kommune
Ny organisasjonsplan for Strand kommune er vedtatt, og vil i løpet av 2010 bli iverksatt på alle nivå. I slike
prosesser blir det ofte et ønske om å redusere administrasjonen, og bruke midlene på tjenesteproduksjon.
Strand kommune har alt i dag en svært nøktern dimensjonert ledelse / administrasjon i forhold til de ressurser
som er nødvendig i organisasjonen for å ivareta kommunens plikter som en profesjonell og god arbeidsgiver
og en betryggende forvaltning av de samfunnsressurser kommunen disponerer. Dette omfatter blant annet å
gjennomføre oppgaver/arbeid med vernerunder, medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging, medarbeiderundersøkelser, oppfølging av personalet, oppfølging av uønska hendelser/avvik, risikovurderinger, internt tilsynsarbeid, budsjett, regnskap, saksbehandling knyttet til tjenester, faglig utvikling av tjenesten, gjennomføring
av statlige pålegg, oppfølging av brukere og arbeid med brukertilfredshet. Skal dette arbeidet gjennomføres, er
det ikke mulig å redusere omfanget av årsverk/stillinger som er knyttet til administrasjon/ledelse, snarere tvert
i mot.
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4.3.3 Forhold til tjenestekvalitet og brukermedvirkning
Gjennomførte brukerundersøkelser og generelle tilbakemeldinger viser at kommunen gir sine innbyggere og
brukere et godt tjenestenivå på de aller fleste områder.
Systematisk gjennomføring og oppfølging av brukerundersøkelser er likevel viktig for å videreutvikle kvaliteten
på kommunens tjenestetilbud. Befolkningens forventninger til kommunens tjenester er i dag høye, og det er
derfor nødvendig å avklare et nivå på tjenestene som skal produseres.
Kommunens deltakelse i Kvalitetskommune programmet er nyttig og viktig i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenesteproduksjon. Kommunens mål med prosjektet er ”å sette fokus på Strand kommunes omdømme og leverandør av tjenester”. Arbeidet i programmet skal gjennomføres i et samarbeid mellom ansatte, folkevalgte og arbeidsgiver. Forventningen til prosjektet er å holde fokus på arbeidet med kvalitetsutvikling, større
grad av brukermedvirkning, opprettholde lavt sykefravær og forbedre rapportering av tjenesteproduksjonen
og derved også grunnlaget for politisk styring. På tross av nødvendige utgiftsreduksjoner i den kommunale
tjenesteproduksjonen er det viktig å minne om at Strand kommune fortsatt vil kunne gi sine innbyggere et godt
tjenestetilbud på de aller fleste tjenestene.
Selv om den økonomiske situasjonen for vår kommune er vanskelig, er det likevel flere forhold som bør gi
grunn til en viss optimisme. Vi har over flere år hatt økning i befolkningen, vi har høyere vekst i skatteinngangen
enn gjennomsnittet av kommunene og vi har en positiv utvikling innen boligbygging og næringsliv.

5. VISJON
Strand kommune har følgende visjon: ”Sammen om trivsel”
Med dette menes:
Strandasamfunnet skal være et levende lokalmiljø som preges av trygghet i hverdagen,
optimisme, romslighet og respekt for ulike kulturverdier, holdninger og behov.
Strand kommune skal kjennes som den gode bostedkommunen med gode oppvekstvilkår for
barn og unge, tilgang til grønne omgivelser, høy livskvalitet for alle prioriteres. Kultur- og
fritidstilbudene skal være varierte og tilbys både innbyggere og andre som besøker oss.

6. UTFORDRINGER I STRAND KOMMUNE
Tema som beskrives som overordna utfordringer er folkehelse, barn og unge, klima og energi, universell utforming, biologisk mangfold, jordvern mm. Disse er implementert i Strand kommunes kommuneplan.
• Folkehelse henvises både som et generelt prinsipp i forhold til oppvekst og levekår
		 og utvikling av gode boligområder.
•
		
		
		

Barnetråkk registrering. For planleggere og politikere er oppdatert og lokal kunnskap
om barn og unges tilgang på og bruk av nærmiljøet helt sentral for langsiktig planlegging
og for å sikre at barn og unges bruksarealer vernes eller forbedres
(jfr. Rikspolitiske retningslinjer og Plan og bygningsloven).

•
		
		
		

Klima og energi blir tatt hensyn til i arealdelen der en tar i betraktning mulig økning av havnivå.
Videre legges forholdene til rette for kollektivtrafikk blant annet for å spare energi.
Kommunen ønsker å stimulere boligbygging i sentrale strøk slik at en kan sykle og gå til skole,
arbeidsplasser og service.

• Universell utforming blir vurdert i forhold til valg av boligområder og tatt med inn i retningslinjer
		 for utarbeidelse av reguleringsplaner.
• Det er utført en registrering av biologisk mangfold i 2008 som blir benyttet i forbindelse med
		 konsekvensutredning av byggeområder mm i arealdelen.
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6.1 Langsiktige utfordringer
Strand står overfor flere langsiktige utfordringer. Deriblant er:
• Regional samhandling
• Nye transportløsninger
• Kostnadspress

6.1.1 Regional samhandling

Regional samhandling
Ryfylkeregionen

Jæren-/Stavangerregionen

Strand

Strand kommune er en del av Ryfylke og samtidig
en del av Stavangerregionen. Utfordringene vil være
å styrke kommunens oppgaveløsning og strategiske posisjon gjennom regionalt og interkommunalt
samarbeid. Strand kommune har alt et omfattende
og forpliktende samarbeid med de øvrige kommunene i Ryfylke. Vi er samtidig en del av planområdet for
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på NordJæren og medlem i Stavangerregionen Næringsutvikling, i tillegg til andre samarbeidstiltak mot
Stavanger- og Jærregionen. Kommunen bør videreutvikle samhandlingen begge veier. Noen oppgaver kan
løses best gjennom interkommunalt samarbeid i Ryfylkeregionen, eksempelvis spesialiserte kommunale tjene
Jæren- /Stavangerregionen.

Utfordringen er å utnytte strategiske muligheter og fortrinn Strands plassering gir. Kommunen vil arbeide med
regionalt samarbeid i et langsiktig og strategisk perspektiv, og vurdere hvilke beslutninger i enkeltsaker i dag
som gjør Strand best i stand til å utnytte regionale muligheter.
Strand kommune vil være initiativtaker til og aktiv medspiller i interkommunalt og
regionalt samarbeid, både mot Ryfylkeregionen og mot Stavanger- og Jærregionen.
Målet er å styrke kommunens oppgaveløsning på lang sikt og utvikle kommunens
strategiske posisjon.

6.1.2 Utfordringer knyttet til nye transportløsninger
Reguleringsplan for Ryfast er godkjent i Strand kommune. Prosjektet er under behandling i Samferdselsdepartementet med forventet endelig avklaring våren 2012.* Statens vegvesen arbeider med prosjektering av
anlegget. Prosjekteringen kan medføre mindre justeringer av reguleringsplanene i Strand. Ryfast forventes
tidligst ferdig i 2018. Strand kommune vil satse på to større boligområder mht. forventet befolkningsøkning,
henholdsvis Taumarka på Tau og Skarbekkenfeltet på Jørpeland. Arbeid med skolebruksplan skal starte opp i
2012, hvor blant annet kapasitet på skolene blir vurdert mht. befolkningsprognoser etc.
Fastlandsforbindelse mellom Strand og Jærregionen kommer. Strand kommune må forberede seg på økt tilflytting og større press. Utvikling av Strand som et funksjonelt og godt lokalsamfunn i en situasjon med økt press
stiller større krav til planlegging og styring av utbygging og lokalisering.
Kommunen må utvikle tydelige strategier for boligforsyning, næringsutvikling, by- og tettstedsutvikling, sikring
av strandsonen og bevaring av viktige kulturlandskap som gir forutsigbare rammer for innbyggerne og næringslivet. Overordnede politiske føringer som klimahensyn, folkehelse, hensynet til miljøverdier og universell utforming skal ligge til grunn.

Strand kommune vil ha tydelige strategier for planlegging, utbygging og lokalisering som gjør
kommunen i stand til å utvikle gode og funksjonelle lokalsamfunn i en tid med økt press og
som gir forutsigbare rammer for innbyggere og næringsliv.
* Ryfast ble vedtatt ved stortingsvedtak 12. juni 2012.
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6.1.3 Kostnadspress
Kostnad

Kostnadspress
Forventningsøkning

Volumøkning

Oppgaveøkning

Tid

De økonomiske utfordringene er summen av nye oppgaver, større volum og økte forventninger til kommunens
tjenesteproduksjon.
Strand kommune har en anstrengt økonomi. Med overføring av nye oppgaver til kommunene, som for eksempel samhandlingsreformen, vil kostnadspresset øke og kravet til økonomisk styring vil fortsatt være en stor
utfordring. Volumøkninger i de eksisterende tjenestene og stadig økende forventninger til hva og hvor mye
kommunen skal yte forsterker presset. Kommunen må kommunisere tydeligere sammenhengen mellom
økonomiske rammebetingelser for kommunen og begrensningene i kommunens tjenesteproduksjon. Videre er
det viktig å unngå et utbyggingsmønster som gir kommunen økte kostnader til infrastrukturtiltak, trafikksikring
og høyere kostnader enn nødvendig i distribusjon av kommunale tjenester, slik at ressursene kan prioriteres
for kvalitetsutvikling i det kommunale tjenestetilbudet. Beslutninger i dag avgjør hvordan kommunen er i stand
til å takle presset på kommunale budsjetter på lang sikt.

Strand kommune vil ha tydelige strategier for utbyggings- og bosettingsmønsteret som
forebygger økte infrastrukturkostnader og gir mulighet for å prioritere ressursene til
utvikling av tjenester for innbyggerne.
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7. SATSINGSOMRÅDER
Kommunenes satsingsområder er framkommet på bakgrunn av en prosess for å operasjonalisere planprogrammet. Bakgrunnen for å knytte fokuset til et fåtall overordna satsingsområder, er både å gjøre kommuneplanarbeidet mer målretta, men også gi en mer realistisk forventning om hva som kan gjennomføres i løpet av
en kommuneplanperiode. Satsningsområdene er bevisst knyttet opp mot problemstillinger som i stor grad er
sektorovergripende, og nødvendiggjør felles innsats for å oppnå de delmål som følger av den videre prosessen
med utdyping og tiltak knyttet til hvert enkelt satsingsområde.

7.1 Prioritering
Gjennom en prioriteringsprosess valgte politikere å prioritere fem satsingsområder i denne kommuneplanen.
Det ble gjennomført en idé- og prioriteringsdugnad med politisk plangruppe og representanter for rådmannen.
Hensikten var:
• Få tilslutning til satsingsområdene og forankre disse i kommuneplan
• Skaffe et grunnlag for å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel og innspill til arealdelen i
		 forlengelsen av møtet
• Gjennomføre en idé- og prioriteringsdugnad knyttet til hvert enkelt av satsingsområdene
• Operasjonalisering av gjeldende planprogram
Det ble først gjennomført en idéfase der hver av deltakerne kom med innspill på hvilke tema og momenter de
mente er viktige innen hvert satsingsområde.
I følgende avsnitt følger en oppsummering og prioriteringer innenfor de fem aktuelle satsingsområdene.

7.2 Prioriterte satsingsområder
Her gis en oversikt over de aktiviteter en ser for seg i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens
samfunnsdel med handlingsprogram og arealplan med bestemmelser og retningslinjer.
De fem satsingsområdene er oppvekst og levekår, boligområder, næringsutvikling, senterutvikling og kultur.
Det er viktig å sortere i forhold til arbeid som skjer innen de forskjellige tjenesteområdene i kommunen, både
av hensyn til uønsket dobbeltarbeid og ansvarsområde. Det vil foregå plan- og prosjektarbeid både innenfor
det enkelte tjenesteområder for eksempel med sektorplaner (kommunedelplaner), og i samarbeid mellom de
forskjellige tjenesteområder organisert som prosjekter. Det legges opp til å tydeliggjøre hva som skal tas med
i kommuneplan og hva som hører hjemme i andre planer og program. Innholdet i kommuneplan bør være
overordnet og av langsiktig karakter.
Innenfor de forskjellige satsingsområder beskrives:
			

• TEMA

			

• HOVEDMÅL

			

• DELMÅL

			
		
			

• TILTAK
• HOVEDANSVAR
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7.3 Oppvekst og levekår
7.3.1Hovedtrekk ved oppvekst og levekår i Strand
Generelt har Strand kommunes befolkning god helse, med relativt lav dødelighet og lav andel hjerte- og karsykdommer sett i forhold til landsgjennomsnittet. Relativt lav andel av nyfødte har lav fødselsvekt noe som indikerer en god helseutvikling videre i livet. Arbeidsledigheten ligger lavere enn resten av landet, og kriminaliteten
er generelt lav.
I forhold til omsorg har kommunen høy timeinnsats hos hjemmeboere i forhold til antall pleietrengende. Dette
betyr at kommunen i stor grad gir hjemmehjelp, noe som ligger høyt for Rogaland som helhet, sammenlignet
med landsgjennomsnittet. Når det gjelder utdanning har det også skjedd en positiv endring i Strand i løpet av
de siste årene. Fra å ha en relativt høy andel av befolkningen med bare grunnskoleutdannelse, har andelen
kommet ned på samme gjennomsnitt som resten av Rogaland.
Strand kommune har en negativ utvikling i forhold til landsgjennomsnittet når det gjelder andelen barn som har
behov for barnevernstjenester. Antall barn i familier som trenger grunnstønad / hjelpestønad ligger også relativt
høyt over lands- og fylkessnittet. Driftsutgiftene til barnevernet har imidlertid ligget dels godt under snittet for
Rogaland i perioden 2000- 2007.

7.3.2 Forebyggende arbeid
Forebyggende arbeid skal ha hovedfokus på ulike gruppers situasjon både unge, utsatte grupper og eldre.
Arbeidet bør ha hovedfokus på ”lavterskeltilbud”, samt bredde i og vilkår for frivillige organisasjoner. Samtidig
er det viktig at det forebyggende arbeidet som settes i gang er basert på fagkunnskap om hva som har effekt.
Samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner og fagmiljøer er et viktig område i denne forbindelse.
Kommunen skal ha en bevisst, systematisk og planlagt satsning på forebyggende arbeid. Det har tidligere vært
tendenser til at dette arbeidet har hatt preg av ”brannslokking”. Strand kommune skårer dårlig på levekårsundersøkelser . Etter levekårsundersøkelsene som ble utført av SSB i 2008 ligger Strand som nr. 2 på bunnen i
fylket vårt. Det er et mål å komme lengre opp på levekårsindeksen.
Strand kommune har store utfordringer særlig innen rus, barnevern, psykisk helse og adferdsproblemer.
Kommunen har også en rekke familier som lever under fattigdomsgrensen. Disse familiene omfatter omlag
tretti barn.
Vi har spesielle utfordringer med at for mange unge dropper ut fra skolen i tidlig alder og få tar høyere utdannelse. Strand har også mange unge førstegangsforeldre sammenlignet med landsgjennomsnittet. Disse utfordringene til sammen bør være utgangspunktet for hovedfokus i kommunens forebyggende arbeid.
Det er gjennomgående at folkehelseperspektivet danner grunnlaget for mye av den kommunale tjenesteyting.
Vi skal tilstrebe at alle innbyggerne må få en meningsfull hverdag med utgangspunkt i det den enkelte kan bidra
med ut fra sine personlige og helsemessige forutsetninger. Det å ha et arbeid å gå til er en svært betydningsfull
enkeltfaktor i forhold til menneskers opplevelse av egen livskvalitet.

______________________________________________________________________________________
1) Seks indikatorer (SSB’s levekårsindeks fra 2008)
Indeksen som ble publisert i 2008 bygger på seks indikatorer:
Sosialhjelptilfelle per 100 innbyggere 16 år og over. 2007
Dødelighet i alt per 100 000 innbyggere. Årsgjennomsnitt 2002–2006. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.
Uførepensjonister 18–49 år per 1000 innbyggere 18–49 år. 31 desember 2007.
Attføringspenger i løpet av 2007 per 1000 innbyggere 16–66 år.
Registrert arbeidsledige og deltakare på arbeidsmarkedstiltak per 100 innbyggere 25–66 år. November 2007.
Overgangsstønad. Mottakere i alt per 100 kvinner 20–39 år. 31. desember 2007.
http://www.ssb.no/vis/magasinet/blandet/art-2009-09-02-01.html
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7.3.3 Omsorgstilbud
Strand er gode på hjemmetjenester og institusjons plasser. Utfordringer innen eldre omsorgen vil trolig være
håndterbare i nærmeste fremtid. Det vil komme store utfordringer knyttet til yngre ressurskrevende brukere.
Det er viktig å satse på denne gruppen innen omsorgssektoren.
Oppvekst og levekår deles i 2 hovedområder:
1. Forebyggende tiltak
2. Tilrettelegge for gode omsorgstilbud

7.3.4 Tabell: Oppvekst og levekår
Tema Hovedmål

Delmål

Tiltak

Hovedansvar

Styrke barnevernet

Spesialiserte ressurser

Oppvekst og
levekår

Styrke det helsefremmende
og forebyggende arbeidet

Satsing på foreldreveiledningsprogram
Samarbeid frivillige lag,
helse, politi og foreldre

God barnehagedekning,
utover lovens krav jf. Lov om
barnehage § 12 A

Legge til rette for tilstrekkelig
barnehageplasser for
kommunens innbyggere

Sikre kvalitet i skole og
barnehage
Stimulere til videregående
skolegang

Skolebruksplan
Samarbeid barn, skole og
foreldre, utviklingsplan
evalueres og oppdateres
Kompetansekartlegging med
tiltak, tilsyn og samhandling
(barnehage)
Anti mobbe-program

Vedlikehold og ressurser til
skole og barnehage

Økonomisk plan for skolebygg
og uteområder

Et samfunn
med gode og
likeverdige
livsvilkår for
alle

Legge vilkår til rette for at alle
skal kunne leve et verdig liv

Boligsosial handlingsplan
Miljøarbeid i bolig

Helse og
omsorg
Tekniske
tjenester og
næring
Oppvekst og
levekår

Brukermedvirkning

Trekke folk inn i planlegging
og gjennomføring av
aktiviteter og tiltak, både eldre
og ungdomsråd

Faste prosedyrer og rutiner for
medvirkning

Helse og
omsorg
Tekniske
tjenester og
næring
Oppvekst og
levekår

Forebygge
Legge forhold tilrette for
skade, sykdom helsetjenester til ulike grupper
og sosiale
problemer

Forebyggende arbeid i
helsetjenesten og tilgjengelige
tjenester
Forberedelse til
samhandlingsreformen
Etablere familiesenter

Helse og
omsorg

Trafikksikringsplan
Legge til rette for gode
møteplasser mellom innbyggere
og innvandrere/asylanter
Kriminalitetsforebyggende tiltak
Satsing på anti
mobbe-programmet

Tekniske
tjenester og
næring
Oppvekst og
levekår

Boligsosial handlingsplan
Miljøarbeid i bolig

Oppvekst og
levekår

Forebyggende tiltak

Barn og unge

Barnehage og
skole

Trygghet i
nærmiljøet

Program for hvordan
kommunen kan forbedre
arbeidet med å gi alle
trygghet i nærmiljøet

Yngre
Sørge for et sted å bo,
pleietrengende arbeidstilbud

Oppvekst og
levekår

Tekniske
tjenester og
næring

Oppvekst og
levekår
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Tilrettelegge for gode omsorgstilbud

Tema Hovedmål

Delmål

Tiltak

Hovedansvar

Yngre
Sørge for et sted å bo,
pleietrengende arbeidstilbud
og sosialklienter
Fritidstilbud

Boligsosial handlingsplan
Miljøarbeid i bolig

Oppvekst og
levekår

Psykisk helse
og adferdsproblem
Rus og
kriminalitet

Følge opp grupper med
profesjonell hjelp og tilbud

Psykiatriplan 2007 – 2010
Oppdatering

Fortsatt god
eldre omsorg

Opprettholde godt utbygde
hjemmetjenester

Støttekontakter, personlig
brukerstyrt assistent
Helse og
omsorg
Oppvekst og
levekår
Nok ressurser til
hjemmetjenesten og
hjemmehjelpere

Helse og
omsorg

Opprettholde nok
institusjonsplasser
Stimulere til aktivitet og
sosial trivsel

Etablere frivillighetssentral

Dagsenter tilbud
Bygging og
vedlikehold av
kommunale
omsorgsbygg

Integrering i boligområder

Boligsosial handlingsplan

Helse og
omsorg

Sikre en bærekraftig utvikling
med hensyn til energi, klima
og økonomi

Vedlikeholdsprogram for
kommunal bygningsmasse med
bl.a. økonomi, energi, klima,
universell utforming,
kvalitet med mer

Tekniske
tjenester og
næring

7.4 Boligområder
Kommunen ønsker å tilrettelegge for gode og varierte boligområder der forhold knyttet til trygg skoleveg/trafikksikkerhet, jordvern, grønnstruktur, god arealutnyttelse, estetikk og klimahensyn er ivaretatt. For Strand kommune er det nå et behov for en helhetlig planlegging og styring av boligutbyggingen. Nye boligområder og boligfortetting i eksisterende boligområder forutsetter etablering og finansiering av ny teknisk- og grønn infrastruktur.
Strand kommune må vedta et boligbyggeprogram som skal løse disse oppgavene på beste mulig måte. Boligbyggeprogrammet vil gi langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for en bærekraftig boligutbygging i
kommunen.
Boligområder deles i 2 hovedområder:
1. Helhet og struktur
2. Nærmiljø

20

7.4.1 Tabell: Boligområder

Nærmiljø

Helhet og struktur

Tema Hovedmål

Delmål

Tiltak

Hovedansvar

Utvikle
helhetlige
planer for
boligområder

Utarbeide funksjonelle
Utarbeide områdereguleringskommune- og reguleringsplaner med bestemmelser i tråd
planer med differensiert
med ny PBL § 12
utnyttelsesgrad i boligområder
og andre nødvendige
arealformål
Grunnlag for finansiering

Tekniske
tjenester og
næring

Styring på
boligbygging

Planlegge for hvor mye boliger Utarbeide og vedta
en tar sikte på å bygge, hvor
boligbyggeprogram
hen og rekkefølge
Organisering av boligbygging i
henhold til PBL

Tekniske
tjenester og
næring

Retningslinjer
for boliger i
sentrum

Sørge for rett balanse mellom
næring, sentrumsfunksjoner
og boliger i sentrum

Utarbeide samlet områderegulering for sentrum

Tekniske
tjenester og
næring

Tilrettelegge
for bygging i
spredtbygde
områder

Sørge for muligheter til å
bygge i spredtbygde områder
der folk ønsker å bosette seg,
gjerne ved å tilrettelegge for
mindre boligfelt i grendene

Bearbeide retningslinjer og
bestemmelser i kommuneplan

Tekniske
tjenester og
næring

Attraktive
boligområder

Sørge for at kvaliteter i
friluftsområder og grønnstruktur og fellesområder blir
ivaretatt i kommuneplan og
ved regulering
Fortetting med kvalitet

Ha klare retningslinjer og
bestemmelser i kommuneplanog reguleringsplanlegging

Tekniske
tjenester og
næring

Tilgang til
kommunalt
vann

Tilrettelegge for kommunalt
vann i Nordre Strand

Starte prosessen med å få
Tekniske
kommunalt vann til Nordre strand tjenester og
næring

Variasjon i
boligbygging

Regulere med ulike boligtyper, Områderegulering skal gi rom
størrelse og beliggenhet
for variasjon i boligbygging

Grønnstruktur,
friområder og
lekeplasser

Ha normer og kriterier som
anvendes i planleggingen av
områder, eks. lekeplassnorm

Utarbeide lekeplassnorm
Tekniske
Plan for grønnstruktur på
tjenester og
Jørpeland og Tau
næring
Etablere gangsti langs sjø
Grønnevoll – Tungland
Tilrettelegging på
Jørpelandsholmen med vekt på
universell utforming
Etablere gangsti fra Tau båthavn
til Strandastøa
Etablere gangsti rundt
Krossvatnet

Trafikksikring
og økt
tilgjengelighet

Unngå trafikkulykker,
sikker skoleveg
Gode sammenhengende
gang/sykkelveier
God tilgjengelighet for alle
befolkningsgrupper

Oppdatere trafikksikkerhetsplan
Sikre et godt kollektivtilbud,
nærhet til friområder og
fellesfunksjoner m.m.

Tekniske
tjenester og
næring

Tekniske
tjenester og
næring

7.5 Næringsutvikling
Strand kommune har et robust og variert næringsliv. Det er imidlertid en del faktorer som vil kunne hindre fortsatt vekst og sikring av eksisterende arbeidsplasser.
Innen næringsutvikling må en prioritere å tilrettelegge for nye næringsarealer. I tillegg må en arbeide for å forbedre kommunikasjoner, bedre regionalt samarbeid og bedre organisering av det kommunale næringsarbeidet.
Strand kommune ønsker å være en proaktiv aktør innenfor næringsarbeidet i kommunen og regionen.
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Strand er innfalsporten for besøkende til Preikestolen, Lysefjordområdet og deler av Ryfylke. Derfor ønsker
Strand kommune å utnytte muligheten for å øke antall overnattinger av turister i kommunen. For å nå dette
målet må det arbeides for å synliggjøre Strand kommune sine særegne kvaliteter som reiselivsdestinasjon.
Rv 13 gjennom Strand er nasjonal turistveg. Ved bevaring og synliggjøring av viktige kultur- og naturlandskaper, samt spesiell hensyntaken til estetikk ved utbygging og vedlikehold av bygde omgivelser, skal kriteriene
for turistvegstatus oppfylles.
Næringsutvikling deles i 3 hovedområder:
1. Tilrettelegging for næringsareal
2. Kommunal organisering
3. Reiseliv

7.5.1 Tabell: Næringsutvikling

Reiseliv

Kommunal organisering

Tilrettelegging
av næringsareal

Tema Hovedmål
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Delmål

Tiltak

Hovedansvar

Videreutvikle
nye næringsareal i aksen
Botne –
Nordmarka

Avsette areal i kommuneplan Regulere og opparbeide
Differensiering av
tilstrekkelig areal (infrastruktur)
næringsområder
Samarbeide med næringslivet
Finne ut hvilken type næringsområder det er behov for
Legge til rette for mangfoldig
næringsutvikling
Regulere gang- og sykkelveg
Nordmarka - Tau

Tekniske
tjenester og
næring
Interkommunalt
samarbeid

Et styrket
næringsliv

Styrke kommunalt
næringsarbeid

Avsette tilstrekkelige midler
til å følge opp kommunalt
næringsarbeid

Tekniske
tjenester og
næring
Interkommunalt
samarbeid

Tilrettelegge
for et
konkurranse
dyktig
næringsliv

Forenklet og forutsigbar
saksbehandling

Utarbeide planer og retningslinjer
som forenkler saksbehandling
Gjennomgå delegasjonsreglement

Tekniske
tjenester og
næring
Interkommunalt
samarbeid

Styrking av
Bedre møtearena mellom
kommunikasjon næringsliv og kommunen
næringsliv og
kommune

Samarbeid mellom næringsliv
og kommune om revisjon av
strategisk næringsplan

Tekniske
tjenester og
næring
Interkommunalt
samarbeid

Styrke
kompetansen i
offentlig
forvaltning og
næringsliv

Utarbeide en plan for rekruttering
av arbeidskraft
Revisjon av strategisk
næringsplan
Rekruttering av elever til
Strand videregående skole

Tekniske
tjenester og
næring
Interkommunalt
samarbeid

Utvikle strategi for rekruttering
av kompetent arbeidskraft

Styrke generell Aktiv innsats mot
satsing på
reiselivsaktører
reiseliv
Sikre og tilrettelegge
reiselivsområder
Målrettet markedsføring

Finne fram til prioriterte områder Tekniske
Innarbeide reiseliv i strategisk
tjenester og
næringsplan
næring
Interkommunalt
samarbeid

Få besøkende
til å tilbringe
mer tid i
kommunen

Tilrettelegge for aktiviteter og
sikre overnatting

Utvikle aktivitetstilbudene og
drive markedsføring
Tilrettelegging for hotell og
annen overnatting

Satsing på
båtturister

Videreutvikling av Vågen havn Tilstrekkelig ledige båtplasser
for besøkende

Tekniske
tjenester og
næring
Interkommunalt
samarbeid
Tekniske
tjenester og
næring
Interkommunalt
samarbeid

7.6 Senterutvikling
Jørpeland – regionsenter
Tau – kommunesenter
Kommunen har som mål å videreutvikle Jørpeland som regionsenter i Ryfylke. For å nå dette målet skal en
arbeide for samhandling på tvers av kommunegrensene. Kommunen har som mål at begge senterområdene
skal utvikle seg på en helhetlig, estetisk og attraktiv måte. Handelsvirksomheter og servicefunksjoner skal lokaliseres innenfor området som er satt av til tettstedsområde/senterområde i kommuneplanen.
Senterutvikling deles i 3 hovedområder:
1. Videreutvikle Jørpelands rolle som regionsenter
2. Videreutvikle Tau som kommunesenter
3. Organisering av senterfunksjoner

Delmål

Tiltak

Hovedansvar

Videreutvikle Jørpelands
rolle som regionsenter

Utvikling av
sentrumsområdet

Avsette areal i kommuneplan
Differensiering av
næringsområder
Finne ut hvilken type næringsområder det er behov for
Legge til rette for mangfoldig
næringsutvikling

Samhandling mellom bolig,
grønnstruktur, næringsareal og
kommunikasjon
Sammenheng mellom gammelt
og nytt sentrum
Utvikling av torget
Retningslinjer for parkering
Grønnstruktur

Tekniske
tjenester og
næring

Utvikle
Tau sentrum

Definere
sentrumsområdet

Utforme et attraktivt sentrum

Fullføre reguleringsarbeid

Tekniske
tjenester og
næring

Organisering av
sentrumsfunksjoner

7.6.1 Tabell: Senterutvikling
Tema Hovedmål

Funksjonell
plassering av
sentrumsfunksjoner

Lokalisering av sentrumsfunksjoner på Tau og
Jørpeland

Kommuneplan

Tekniske
tjenester og
næring

Funksjonell
plassering av
sentrumsfunksjoner

Økt tilgjengelighet til sentrum
med kollektivtransport og
gang/sykkelveg

Forbedret kollektivtilbud

Tekniske
tjenester og
næring

7.7 Kultur
Kultur er en viktig faktor for å skape trivsel og bolyst blant kommunens innbyggere. Det er en oppgave å lære
den oppvoksende slekt å bli både utøvere og brukere av kultur for å få et godt og meningsfylt liv.
Strand kommune vil prioritere å legge til rette for mangfoldet slik at innbyggere med ulike interesser får utfolde
seg og realisert drømmene sine.
I Strand kommune har vi ca 150 frivillige lag og organisasjoner. Frivillighetsarbeid må også i fremtiden være
en vesentlig del av tilbudene i kommunen. Da trengs det gode arenaer. Barne- og ungdomsarbeid bør hjelpes
fram gjennom stimuleringstiltak.
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Strand kommune har mange og store utfordringer i forhold til oppvekstmiljø; alkohol- og rusproblematikk,
ungdomspsykiatri og utrygge oppvekstvilkår osv. Det er kjent og dokumentert at gode kulturtilbud er
forebyggende når det gjelder vanskelige oppvekstvilkår. ”Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne”.
Strand kommune har et spesielt ansvar her, og bør derfor også tilby uorganiserte barn og ungdom kulturopplevelser for å motvirke ledighet som ofte fører til ”den farlige fritiden”.
Strand kommunen er i vekst. Kulturtilbudene må øke i samsvar med folkeveksten.
I Norge er det kamp om kvalifisert arbeidskraft. Den konkurransen vil trolig øke i fremtiden. Da er det viktig å ha
et bredt spekter av kulturtilbud. Tilrettelagt kulturliv kan være avgjørende for hvor folk vil bygge og bo.
Bruk av gode og varierte kulturtilbud øker livskvaliteten og er viktige elementer i forhold til folkehelseperspektivet. Det gjelder ikke minst variert fysisk utfoldelse.
For å utdype og konkretisere satsingen på kultur, vil det bli laget en egen kulturplan sammen med interessegrupper i kommunen.
Kultur har et hovedmål:
1. Strand skal være en regionalt attraktiv- og pulserende kultur- og opplevelsesregion

7.7.1 Tabell: Kultur

Strand skal være en regionalt attraktiv- og pulserende kultur- og opplevelsesregion

Tema Hovedmål
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Delmål

Tiltak

Hovedansvar

Fokus på barn
og unge

Kulturtilbud til barn og unge i
kommunal regi
Styrke all form for barne- og
ungdomsarbeid

Varierende og meningsfulle
aktivitetstilbud for barn og unge
alle ukedager
Styrke og videreutvikle
kulturskolen ved for eksempel
samarbeid mellom regionale
musikere, skuespillere og
kunstnere, og slik at alle som
ønsker det får plass
Videreutvikle eksisterende
samarbeid vedr. den
”Kulturelle skolesekken”

Oppvekst og
levekår

Fritidsområder
og uterommet

Utvikle egnede grøntområder,
friområder og nære friluftsområder samt vedlikehold av
områdene
Tilrettelegging for
tilgjengelighet, fysisk aktivitet,
kunnskapsformidling og
sosialt samvær

Arealplan med utgangspunkt i
tilgjengelighetsstudier
Styrke drift og vedlikehold av
kommunens uteområder
Tilrettelegging på
Jørpelandsholmen med vekt på
universell utforming
Tilrettelegging av arealer for
ulik fritidsbruk
Stimulere til utvikling av
kulturelle møteplasser i
sentrumsområdene
Naturen som forebyggende
arena, ved å legge til rette for
spennende aktiviteter

Tekniske
tjenester og
næring
Oppvekst og
levekår

Frivillig
organisasjonsarbeid

Gode vilkår for frivillige
organisasjoner

Styrke den kommunale servicen Oppvekst og
innenfor kultur
levekår
Kurstilbud
Legge til rette for ulike
arenaer/lokaler
Økonomisk støtte etter
reviderte retningslinjer

Samlingssteder
for ulike
aktiviteter og
kulturell
utfoldelse

Tilrettelegge for regionalt
kulturhus/ aktivitetshus
Fokus på samarbeid mellom
kultur og næring

Lage en strategi for
kulturhus/aktivitetshus
Utvikle lokale idrettsanlegg
Utvikle regionalt idrettsanlegg
Arbeide for å etablere egnede

Oppvekst og
levekår
Tekniske
tjenester og
næring

Str

Økonomisk støtte etter
reviderte retningslinjer
Samlingssteder
for ulike
aktiviteter og
kulturell
utfoldelse

Tilrettelegge for regionalt
kulturhus/ aktivitetshus
Fokus på samarbeid mellom
kultur og næring

Videreutvikle biblioteket

Lage en strategi for
kulturhus/aktivitetshus
Utvikle lokale idrettsanlegg
Utvikle regionalt idrettsanlegg
Arbeide for å etablere egnede
produksjonsfasiliteter/næringshage for kunst og kulturvirksomhet i Strand
Gjennomføre ”den kulturelle
spaserstokken” i samarbeid med
de øvrige Ryfylkekommunene.

Oppvekst og
levekår
Tekniske
tjenester og
næring

Oppvekst og
levekår

Kommunale bygg og anlegg
stilles til gratis disposisjon for
barn og unge

Positive
holdninger til
lokalmiljø

Videreutvikle samarbeidet
mellom kommunene

Styrke tilgjengeligheten til
svømmehall i Forsand

Alle

Identitetsbygging - satsing
på natur, historie og kultur

Bevisstgjøring av Strands
verdier gjennom
holdningsskapende arbeid
Arbeide for bruk og ivaretakelse
av Folkets hus

Alle

Styrke samarbeidet med
Ryfylke museet
Mer samhandling med
nabokommuner

Oppvekst og
levekår
Alle

Identitetsbygging –
videre satsing på
merkevaren Ryfylke

Oppvekst og
levekår
Tekniske
tjenester og
næring

8. HANDLINGSPROGRAM - MAL FOR ÅRLIG OPPFØLGING
AV KOMMUNEPLANEN
Formålet med dette avsnittet er å angi en mal for handlingsprogram som skal være et verktøy for å følge opp
og gjennomføre kommuneplanen.
Handlingsprogrammet skal angi hvordan planene skal følges opp de fire påfølgende år. Handlingsdelen
skal revideres årlig. For den årlige rulleringen av kommuneplanens handlingsdel skal kommunen innhente
synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i
handlingsdelen. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Økonomiplan skal derfor inngå i handlingsdelen.
I arbeidet med kommuneplanen vil en finne fram til hvor sterkt økonomi skal trekkes inn, og hvordan økonomiplanen kan integreres med handlingsdelen. Det vil videre bli avklart hvordan dette kan kombineres med
resultatmåling, og hvordan resultatmåling vil kunne koordineres med årsmeldingen.
Sektorplaner inneholder beslutningsprosesser som ikke gjennomføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Det vil derfor i kommuneplanarbeidet bli forsøkt å finne samspillet mellom kommuneplanens langsiktige
mål og føringer for utvikling i forhold til sektorplan.
Formålet er å få en mest mulig lik struktur i ulike planer og rapporter, slik at leseren lett kjenner seg igjen.
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Oversikt planer:
•		Planprogram
•		Kommuneplan, 12 år, rulleres hvert 4. år
•		Kommunedelplaner = Handlingsprogram, 4 år, rulleres hvert år
•		Budsjett og økonomiplan
•		Årsmelding
Kommuneplanog
for årsregnskap,
Strand kommunehvert
2012 år
- 2022
•		Andre planer og rapporter; planer med innspill til handlingsprogram, tertialrapport?

36

Planprogram

Årsmelding og

Kommuneplan

årsregnskap

Kommuneplan for Strand kommune 2012 - 2022Handlingsprogram

budsjett og
økonomiplan
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=

2008
2009
2010
__________________________________________________________________________
_
Årsmelding,
årsregnskap
Årsmelding,
2008
årsregnskap
2009

Handlings
- program
2009

Handlings
- program
2010

p

p
Tertialrapport

Planprogram
Tar for seg hva som
skal inngå i kommuneplanen. Egen struktur.
Planprogram
Tar for seg hva som skal inngå i kommuneplanen. Egen struktur.
Kommuneplan
Kommuneplan

En oversiktstabell i slutten av hvert satsningsområde som tar for seg hvem som har hovedansvaret for de ulike
En oversiktstabell
i slutten av hvertsom
satsningsområde
somkommuneplanens
tar for seg hvem somsatsningsområder.
har
målene og tiltakene,
hvilke tjenesteområder
blir berørt av
hovedansvaret for de ulike målene og tiltakene, hvilke tjenesteområder som blir berørt av
kommuneplanens satsningsområder.

Her er det viktig med en tydelig link inn mot budsjett og økonomiplan, handlingsprogram, årsmelding, tertialrapporter etc. slik
seg igjen.
si at og
leseren
lett bør
kunne finne igjen konkrete mål og
Heraterleseren
det viktig kjenner
med en tydelig
link innDet
mot vil
budsjett
økonomiplan,
handlingsprogram,
delmål med tilhørende
tiltak
fra kommuneplanen
i andre
planer
rapporter.
årsmelding,
tertialrapporter
etc. slik at leseren
kjenner
segog
igjen.
Det vil si at leseren lett bør
kunne finne igjen konkrete mål og delmål med tilhørende tiltak fra kommuneplanen i andre
planer
ogfolkehelse
rapporter.
Satsningsområde:
Eks
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1) Tekst
2) Oversiktstabell:
Hovedmål

Delmål

Slik gjør vi det

Ansvar

Tidshorisont

Flere friarealer og
grøntområder
Legge til rette for et
aktivt friluftsliv
Gode aktivitetstilbud i
hverdagen

Flere turstier
Flere båtplasser
Ivareta allemannsretten

Legge til rette for
fritidsaktiviteter
Nå alle grupper i befolkningen
Tilbud spredt over
hele kommunen

Holdningsarbeid

Handlingsprogram (= budsjett, økonomiplan og kommunedelplaner)
Oversikt per virksomhetsområde + satsningsområdene i kommuneplanen --> avhengig av
bevilgningsstrukturen
1) Tekst
2) Oversiktstabell:

Hovedmål Delmål

Gode
aktivitetstilbud i
hverdagen

Legge til
rette for
et aktivt
friluftsliv

Slik gjør vi det Mål i planperioden Ansvar
Flere
friarealer og
grøntområder

Oppgradere x kvm
friarealer og
grøntområder

Flere turstier
Flere båtplasser

4 km mer turvei i året
Etablere 20 nye
båtplasser

Budsjett og økonomiplan
År 1 År 2 År 3 År 4 Totalt

Ivareta
allemannsretten
Legge til
rette for
fritidsaktiviteter
Nå alle
grupper i
befolkningen
Tilbud
spredt
over hele
kommunen
Holdningsarbeid
Kommunale
tilbud
Lokalsamfunn
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Årsmelding og årsregnskap
Oversikt per virksomhetsområde + satsningsområdene i kommuneplanen --> avhengig
av bevilgningsstrukturen

Hovedmål

Gode
aktivitetstilbud i
hverdagen
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Delmål

Legge til
rette for
et aktivt
friluftsliv

Flere
friarealer
og grøntområder

Oppgradere
x kvm friog grøntområder

x kvm oppgradert friog grøntområder

Flere
turstier
Flere
båtplasser

4 km mer
turvei i året
Etablere
20 nye
båtplasser

x km nyetablert turvei
Antall nyetablerte
båtplasser

Ivareta
allemannsretten

Nasjonale
retningslinjer

9. UTBYGGNINGSSTRATEGIER
9.1 Virkemiddelbruk
Strand kommune har i dag en rekke godkjente reguleringsplaner, uten særlige krav til rekkefølgetiltak eller krav
om utbyggingsavtaler. Kommunen står imidlertid over relativt store utfordringer i henhold til utbygging og videreutvikling av teknisk infrastruktur. Dette gjelder både i forhold til veg, men også vann og avløp. I forbindelse
med kommuneplanen innføres det generelle bestemmelser til bruk av utbyggingsavtaler. Men for å effektuere
dette, må det hjemles gjennom reguleringsplan med påfølgende detaljering og beskrivelse av de tiltak som må
gjennomføres.
I planarbeidet blir det derfor klarlagt hvilke områder som bør omreguleres, for å gi grunnlag for videreutvikling
av nødvendig infrastruktur. Dette gjelder spesielt for Jørpeland, men vil også ha generell gyldighet for videre
utvikling også på Tau.

9.2 Kvalitetskrav
I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det satt klare mål til kvalitet for boligområder, disse kvalitetskravene nedfelles i planbeskrivelse og bestemmelser knyttet til arealplan.

9.3 Boligbygging
Boligetterspørselen i forhold til leilighet/større bolig forventes å være relativt konstant i Strand fram mot 2020,
men har store følsomheter knyttet til innflytting. SSB’s MMMM alternativ forutsetter en relativt høy netto innflytting, også historisk sett. Næringslivet i regionen og kommunen viser også en stor følsomhet i forhold til flytting.
Kommuneplan 2010 - 2022
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55 - 69 åringenes adferd på boligmarkedet vil også ha stor betydning for hvordan etterspørselen vil være
framover.

kraftig vekst framover.
En vet også av
SSB’stilundersøkelser
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I tillegg forventes husholdningsstørrelsen å avta fra om lag 2,6 personer til om lag 2,5 fram mot 2020.
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Figur 6 viser befolkning i ulike aldersklasser i Strand som etterspør ulik typer boliger

Figur 6 viser befolkning i ulike aldersklasser i Strand som etterspør ulik typer boliger.
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9.4 Boligbygging og arealbruk
Kommuneplan
2010har
- 2022
41 hadde
Boligbyggingen
i Strand
i perioden 2000 – 2008 ligget på omlag 75 nye boliger pr. år. Toppåret 2005
Kommuneplan
2010
2022
41
105 boliger, med særlig høy andel bygging av leiligheter relativt sentralt. Boligtypen er fordelt på eneboliger
(med og uten sokkelleilighet) 41 %, andre småhus med flere boliger 37 % og større leilighetsbygg 19 %.
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Figur 7 Boligbygging i Strand, fullførte boliger, SSB, 2008
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Figur 8 Andel av boliger i ulike boligtyper
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64 % av boligbyggingen har skjedd på Jørpeland, mens om lag 34 % har skjedd på Tau. Sentrumsnære boliger
(i gangavstand) har utgjort om lag 23 % av den totale boligbyggingen.
Eksisterende boligmasse ligger i hovedsak i planformål ”boligområde” (72 %). Andelen i LNF er imidlertid
relativt høy, (19 %). I senterområder helt nede i 4 %. I perioden 2000 til i dag er imidlertid dette endret relativt
dramatisk:
72 % blir fortsatt bygd i boligområder, mens hele 18 % er bygd i senterområdene. Kun 6 % av godkjente boliger
i denne perioden ligger i LNF.
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imidlertid ikke forventes å bli ivaretatt i samme grad. Dette gjelder særlig forhold knyttet til

9.5 Arealeffektivitet
tilgjenglighet, trafikksikkerhet etc.

Bosatte pr. km2 tettsted er relativt lav i Strand, og sammenlignet med en del større tettsteder i Stavanger-regionen, ligger Jørpeland og Tau lavt.
I perioden 2000-2009 har imidlertid arealeffektiviteten økt relativt mye, og det er kun Bryne som har økt arealeffektiviteten
enn tettstedene i Strand.
Strandmer
Kommune
Asplan Viak AS
Kommunen ligger imidlertid ennå et godt stykke bak gjennomsnittet i regionen, og i forhold til effektiv utnyttelse
av infrastruktur og tilgjengelighet vil det være et mål å fortsette arealeffektiviseringen.
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9.5.1 Tetthet i forhold til kommuneplanens arealdel
I forhold til arealeffektivitet, så er den beregnet etter samme metode som benyttes for resten
I forholdavtil Jæren
arealeffektivitet,
så er den beregnet
metode på
som
benyttes
resten
av til
Jæren av
av fylkeskommunen.
Det er i etter
FDP samme
for Byutvikling
Jæren
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særlige
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Det er i FDP
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i
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(kommunesenteret).
gangavstand fra Jørpeland sentrum(kommunesenteret).
Kommunen har i perioden hatt en økende tetthet i utbyggingsområdene, og har i perioden 2000-2006 klart
Kommunen har i perioden hatt en økende tetthet i utbyggingsområdene, og har i perioden
kravene med relativt god margin, muligens noe overraskende.
2000-2006 klart kravene med relativt god margin, muligens noe overraskende.
Byggeår

Bol/da. Jørpeland Bol/daa Strand

Bol/daa. Gangavstand fra kommunesenter
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Byggeår

Bol/da. Jørpeland

Bol/daa Strand

Bol/daa. Gangavstand fra kommunesenter

2001
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2,57
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2,22

3,01

2004
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2,79

2005

3,30

2,88

3,63

2006

6,34

3,31

31,78

Totalt i perioden

2,88

2,23

5,22

Som enKommuneplan
ser av tallene,
ligger kommunen over de generelle kravene de fleste årene, dette gjelder46både det
2010 - 2022
generelle kravet om tetthet, men også i forhold til utvikling i gangavstand fra Jørpeland sentrum. Bygging av
leiligheter var imidlertid relativt sterkt overrepresentert i Strand i 2005 og 2006, slik at disse tallene antagelig
er noe høyere enn det en vil se over tid.
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Dette gir økte utfordringer i forhold til planleggingen framover. Samt differensiering av ulik
Dette gir økte utfordringer i forhold til planleggingen framover. Samt differensiering av ulik arealbruk i sentarealbruk i sentrumsområdet.
rumsområdet.
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Strand kommune og boligbyggere har fulgt opp ”kravet” satt i FDP for langsiktig byutvikling på Jæren, dette ser
imidlertid ut til ikke bare å være utløst av plan. Til dels bygges det noe tettere enn reguleringsplan setter som
Strand kommune og boligbyggere har fulgt opp ”kravet” satt i FDP for langsiktig byutvikling
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infrastruktur i tilknytning til planleggingen, det er derfor aktuelt å vurdere effekten av en arealeffektivitet på om
lag 2 boliger pr. daa. i tradisjonelle utbyggingsfelt. På den annen side må en forutsette en stor andel boliger i
I perioden 2000-2006 har det gjennomsnittlige arealforbruket ligget på om lag 30 daa. Dette
relativt tett bebygde områder, med langt høyere arealeffektivitet. Dette er imidlertid først og fremst transformasinnebærer
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aktuelt å vurdere effekten av en arealeffektivitet på om lag 2 boliger pr. daa. i tradisjonelle

Boligbehovet baserer seg på en forventet befolkningsvekst lik MMMM og en nedgang i husholdningsstørrelsen
fra dagens 2,6 til 2,5 personer, vil avklarte areal i kommuneplan ha følgende horisont:
• 30 år ved 2 boliger pr. daa
• 38 år ved 2,5 boliger pr. daa
• 24 år ved 1,5 boliger pr. daa
Arealbehovet for inneværende planperiode er dermed dekket.
I den aktuelle planperioden vil imidlertid hovedfokuset være rettet mot gjennomføring av eksisterende
vedtatte planer, samt prosesser rettet mot byomforming og sentralisering særlig tilknyttet Jørpeland. Dette vil
også være i tråd med øvrige målsettinger om å styrke senterstruktur og bygge opp om infrastruktur. Men vil
også øke krav til kvalitet og dimensjonering av infrastruktur.
Hovedfokuset i arealplan vil derfor være rettet mot avklaring av områder for gjennomføring, fornying og
omforming spesielt i og omkring Jørpeland.

9.6 Utbyggingsstrategi for Jørpeland
Fokus på fortetting av det sentrale Jørpeland
Fordeler:
• Stort potensial
• Økt arealeffektivitet
• Stort behov for utbedring og etablering av infrastruktur forutsetter stort volum
• Høy tilgjengelighet for befolkningen – både gang/sykkel og kollektiv transport
• Økt fokus på by dannelse og senterutvikling
Utfordringer:
• Transformasjon og fortetting – gjennomføring av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler
• Differensiering av arealbruk i henhold til ulike arealbruksformål (Bolig/næring)
• Trafikk
• Marginal grønn infrastruktur i byggeområdene
• Manglende tilrettelegging for allmennheten langs sjø fra Grønnevoll til Tungeland.

9.6.1 Potensial og behov
Det forventes at gjennomsnittlig fordeling av leilighetsbygg og småhus for perioden 2000 - 2008 vil holde seg
relativt stabilt i perioden. Denne andelen har grovt sett vært fordelt på 13 % leilighetsbygg og 87 % småhusbebyggelse.
•
•
•
•
		
		

64 % av boligbygging har skjedd på Jørpeland i perioden 2000-2008.
35 % av byggingen har vært innen boligområder i ”det sentrale Jørpeland”.
Om lag 15 % har skjedd i gangavstand til Jørpeland sentrum dvs. sentrumsnære områder.
14 % har skjedd i det som defineres som det ”Perifere Jørpeland”. Dette er områder med fortsatt
stort potensial, og de fleste områdene er ferdig regulert. Dette er imidlertid områder som nedprioriteres
i perioden.

Vi forventer at boligetterspørselen for Jørpeland og Tau vil forholde seg relativt likt i perioden framover.
Framskrives dette er forventet boligbehov i Jørpeland fram mot:
• 2020: 640 boliger
• 2030: 1280 boliger
Dette forventes igjen å fordele seg på følgende boligtyper:
Antall boliger i større, sentrumsnære leilighetsbygg:
• 2020: 150 boliger
• 2030: 300 boliger

35

Småhusbebyggelse
• 2020: 490 boliger
• 2030: 980 boliger
Potensial i vedtatte planer for Jørpeland:
Beregningene baserer seg på følgende forutsetninger:
• Fortetting i eksisterende regulerte områder utenfor gangavstand til sentrum (B1) vil skje som typiske
		 eneboliger/mindre rekkehus, med en tetthet på om lag 2 boliger pr. daa. eksklusive lekeareal, vegareal.
• Resahagen fortsetter med samme tetthet, omlag 2,4 b/daa innenfor regulert boligformål.
• Rest kommuneplan bygges med samme tetthet som Resahagen, dette gir om lag 2 boliger pr. daa
		 inklusive vegareal/lekeareal.

Ubebygd

Tetthet (Bol./daa.)

Potensial

Fortetting

100 daa

2

200

Reguleringsplaner (Resahagen)

111 daa

2,4

266

350 daa

2

700

Sentrale Jørpeland

Rest kommuneplan
350 daa under regulering
Sum sentrale deler av Jørpeland

1166

Perifere områder i Jørpeland
Avklart i kommuneplan

346 daa

Sum totalt

2

690
1856

Det er med andre ord et potensial for om lag 1.200 boliger med småhusbebyggelse i det sentrale Jørpeland.
Med forventet boligbehov har dette en relativt god horisont innenfor planområdet. Denne type boligbygging forventes å være relativt forutsigbar, så framt en velger å bruke nødvendige virkemidler. En annen problemstilling
er om et framskrevet boligbehov gir grunnlag for en forsvarlig økonomi i utbyggingsprosjektene. Det legges til
grunn strategier for to ulike områder.

9.6.2 Strategier for ulike områder
Fortettingsområder:
Dette er områder som er regulert og realiseres/fortettes. Det er imidlertid i disse områdene behov for økt
opprustning av infrastruktur som følge av økt press og tetthet i områdene. Særlig i den siste 10- års perioden
har det foregått en relativt høy grad av fortetting i deler av disse områdene (190 nye boliger 2000-2008), og
antall boenheter har økt relativt mye. Potensialet for fortsatt økning er også relativt stort. Noe av utfordringen
er at reguleringsplanene gir relativt få føringer for antall boenheter, samtidig er det ikke innført rekkefølgekrav
eller krav om utbyggingsavtaler ved gjennomføring av byggetiltak. Resultatet er stort press på dagens infrastruktur, samtidig som det er relativt rimelig og attraktivt for utbygger, som kan utnytte områdene relativt høyt
til en minimal kostnad.
Det bør derfor settes krav til omregulering i disse områdene. Dette kan utløse rekkefølgekrav som igjen kan gi
grunnlag for utbyggingsavtaler som muliggjør finansiering av nødvendig infrastruktur i de aktuelle områdene.
Som følge av reguleringskrav og økte kostnader ved utbygging, forventes det at andelen som bygges ut som
fortetting vil bli redusert i perioden. Og at fokuset vil bli rettet mot de regulerte områdene i Resahagen og etter
hvert Skarbekken.
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Potensial: 470 boliger
Forventet utbygging basert på framskrivning av dagens utbyggingsmønster:
2020:			

270 boliger i Resahagen

			

50 boliger i fortetting

			

Restbehov: 170 boliger

2030:			

Resahagen forventes å være utbygd

			

50 boliger i fortetting

			

Restbehov: 490 boliger

Framtidig område i arealplan:
Området ved Skarbekken reguleres nå, og det vil knyttes nødvendige forutsetninger om finansiering av nødvendig infrastruktur i tilknytning til disse områdene. Dette vil være det store utbyggingsområdet i planperioden,
og forventes å ha oppstart omkring 2013, men en utbyggingstakt på om lag 30 boliger pr. år.
Det forventes imidlertid at Resahagen bebygges først og at fortettingen fortsetter, imidlertid med lavere takt
enn til nå.
Potensial: om lag 700 boliger.
Forventet utbygging i Skarbekken:
2020:			

170 boliger

2030:			

490 boliger

Sentrum og sentrumsnære områder
Utfordringen blir sentrumsområdene, og sentrumsnære områder. Med utgangspunkt i dagens utvikling, vil
en forvente et behov i størrelsesorden 150 boliger fram mot 2020. Dette er imidlertid utbygging som skjer i
henhold til transformasjon, som gjør forutsigbarheten i forhold til gjennomføring noe mindre. I tillegg skal
Jørpeland sentrum i denne perioden i vareta behovet for arbeidsplasser og servicefunksjoner. For varehandel
(dvs. detaljvarehandel) forventes arealbehovet å være på om lag 13.000 kvm fram mot 2020.
Nærhet og utforming av grønnstrukturen i tilknytning til Jørpeland sentrum er også nødvendig i henhold til ulike
normer for uteopphold og rekreasjon. Arealene finnes i stor grad per i dag jf. veileder for byutvikling i Jørpeland,
men har per i dag ingen forankring i plan.
Det er imidlertid allerede i dag et stort press fra utbyggere og prosjekter tilsvarende 50-60.000 kvm BRA ligger
inne til behandling. Dette trykket vil forutsette behov for relativt sterke virkemidler for å få gjennomført ønsket
utvikling. I arealplan foreslås derfor sentrum og sentrumsnære området lagt til hensynssone § 11-8, e, område
for omforming og transformasjon. Det bør relativt umiddelbart igangsettes en områdeplan for dette området.
Dette reguleringsarbeidet er også nødvendig for å få på plass nødvendige rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.
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Aktuelle føringer:
Nye forretningsarealer til detaljvarehandel, skal fortrinnsvis styrke de sentrale delene av sentrum. Boligbygging
bør prioriteres ned, fortrinnsvis i kombinasjon forretning/kontor.
Boligbygging bør primært lokaliseres i henhold til krav om bomiljø nedfelt i samfunnsdelen og bestemmelser
til kommuneplanen.
I og med at arealbrukssituasjonen, eiendomsforhold og infrastruktur er såpass komplekst, bør det gjennomføres en områdeplan i inneværende planperiode.
Kommuneplan 2010 - 2022

Figur 13 Viser aktuelle utbyggingsområder
og infrastrukturtiltak på Jørpeland.

Figur 13 Viser aktuelle utbyggingsområder og infrastrukturtitak på Jørpeland.
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9.7 Utbyggingsstrategier for Tau
På Tau har det i den seinere tid blitt gjennomført en rekke reguleringsplaner med stort utbyggingspotensial.
Det er i disse planene nedfelt nødvendige rekkefølge bestemmelser for gjennomføring av ulike infrastrukturtiltak. Med utgangspunkt i kommuneplanens bestemmelser er det nå også lagt til rette for forankring av utbyggingsavtaler til disse områdene.
Det er derfor ikke i samme grad nødvendig med store planrevisjoner som det er i Jørpeland.
Ved fortetting i eksisterende områder er det imidlertid også her behov for revisjon av planer for å få på plass
nødvendige rekkefølgetiltak som grunnlag for å inngå utbyggingsavtaler.
Oversikt over aktuelle reguleringsplaner på Tau som må revideres før fortetting finner sted fremgår av bestemmelsene § 8.4.

9.8 Næringsområder
Sett i forhold til utvikling i næringsområdene, har ikke den store sysselsettingsveksten utløst stort arealforbruk i
perioden. Sysselsettingsveksten har primært skjedd innen arealeffektiv lett-industri. Sett i forhold til ervervsområder kontra sentrumsområder, så har halvparten av godkjent areal kommet i senterområdene (15.000 kvm
BRA, mens om lag 44 % har kommet i ervervsområder 12.000 kvm BRA). De særlig konkurransedyktige (og
utsatte) virksomhetene er knyttet til Nordmarka, Tau og Jørpeland.

Godkjent BRA etter bygningstype
Arealformål i eks. Plan

Bolig

Forretning

Hotell og rest. Industri/Lager Kontor

Offentlig Sum

Sentrumsområder

4637

10557

22

81

10986

Ervervsområder

1122

2230

660

13717

326
7743

3084

Fordeles dette etter næring, så har varehandelen som har etterspurt mest arealer, med utbygging av om lag
16.000 kvm BRA i perioden 2000-2009. Industri og bergverk/olje har tilsvarende bygd omlag 9.500 kvm BRA
i perioden.
Interessant nok har det totale arealbehovet vært om lag like stort i senterområdene, som i ervervsområdene.
Prosessene knyttet til de to ulike områdene er imidlertid svært forskjellige:
• I ervervsområdene skjer utbygging primært gjennom nye arealer
• I senterområdene skjer dette primært gjennom transformasjon og fortetting.
Med utgangspunkt i estimerte arealbehov for de aktuelle bygningstypene, utløser dette et totalt arealbehov
på om lag 41 daa, det vil si om lag 6 daa pr år. I perioden har omtrent all utbygging skjedd i eksisterende byggeområder dvs. fortetting. På lik linje med boligbygging vil mye av framtidig utvikling av næringsareal skje som
følge av transformasjon og fortetting i eksisterende områder.
Utover dette trenger kommunen å avklare framtidig arealbruk i Nordmarka-området. Området framstår i dag
med relativt stor kapasitet, men det er pr. i dag ingen nye, ferdigstilte areal tilgjengelig.
Områder for masseuttak, har også behov for omfattende utvidelser, samtidig som områder for utskiping og
mellomlagring vil være tilknyttet masseuttaket i overskuelig framtid.
Utfordringene i dette planarbeidet har vært å avklare mulige områder for næringsvirksomhet. I tillegg bør det
utarbeides retningslinjer for videre forvaltning av disse områdene i henhold til drift og utvikling i områdene.
Senterområdene er mer komplekse og vil både ha en rolle for boligbygging, varehandel, øvrige service, kontorarbeidsplasser, kultur, rekreasjon etc. Kompleksiteten knyttet til senterområder bør derfor løftes over i et
eget planarbeid. Kommuneplanens rolle blir å avgrense og gi overordna føringer for avgrensing av sentrum i
henhold til detaljvarehandelen i tråd med retningslinjer knyttet til FDP for langsiktig byutvikling på Jæren.
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9.8.1 Normarka
Nordmarka er pekt ut som et regionalt næringsområde, og bør videreutvikles i tråd med regionale næringsstrategier. For å få en mer målretta utvikling av næringsområdet, foreslåes det at framtidige nye næringsområder
i Nordmarka i større grad blir styrt gjennom en mer aktiv næringspolitikk. Der kommunen eller et selskap med
utgangspunkt i kommunen, videreutvikler områdene og seter krav til både utbygging og virksomheter om skal
etableres i området. Dette arbeidet bør styres og videreutvikles gjennom det strategiske næringsarbeidet i
kommunen.

9.8.2 Senterområder
Det er nylig gjennomført et reguleringsarbeid i tilknytning til Tau sentrum, hovedfokuset i denne planperioden
er derfor Jørpeland sentrum, og utfordringer knyttet til videreutvikling både av sentrum og sentrumsnære
områder.
Sentrums rolle i forhold til detaljvarehandel, bestemmes i stor grad ut i fra konsentrasjon, og ikke utstrekning,
samt omlandet dvs. summen av bosatte og arbeidsplasser i influensområdet til senteret.
Konsentrasjonen ser en gjennom hvordan ansatte i detaljvarehandel konsentrerer seg relativt sterkt innenfor
et svært avgrenset område. I tillegg ser en at ulike bransjer, for eksempel klær og sko samlokaliserer seg
tett innenfor samme gatemiljø. Dvs. at konkurrenter innen samme marked faktisk vil ha en tendens til å samlokalisere, og tettere jo bedre. Dette kan eksemplifiseres med en tverrprofil av Stavanger og Jørpeland
sentrum.
Selv om
dimensjonene
i konsentrasjon er langt, langt høyere i Stavanger sentrum (regionens klart
Kommuneplan
2010
- 2022
54
største), er profilen svært lik. Setter en passeren i Stavanger sentrum og Jørpeland sentrum faller konsentrasjonen svært raskt i løpet av 100-150 meter.

Figur 14 Konsentrasjon av detaljvarehandelen i Jørpeland og Stavanger sentrum

Figur 14 Konsentrasjon av detaljvarehandelen i Jørpeland og Stavanger sentrum

Utfordringen blir derfor primært å videreutvikle de mest sentrale delene av Jørpeland

Utfordringen blir derfor primært å videreutvikle de mest sentrale delene av Jørpeland sentrum for å gjøre det
sentrum
gjøre det
for etablerer
somomland,
kreversamt
et relativt
omfattende
samt gi
attraktivt
for for
etablerere
somattraktivt
krever et relativt
omfattende
gi rom og
mulighet foromland,
å få den konsenrom og som
mulighet
få den konsentrasjonen
trasjonen
får de for
mestå attraktive
til å etablere seg. som får de mest attraktive til å etablere seg.
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På den annen side skal sentrum ivareta en rekke andre funksjoner, som nødvendigvis ikke

På den annen side skal sentrum ivareta en rekke andre funksjoner, som nødvendigvis ikke er knyttet til utforming av kjøpesenterområder:
•
•
•
•
•

Boligområder
Øvrig varehandel
Annen type ”by” orienterte næringer knyttet til både privat- og forretningsmessig tjenesteyting
Kultur og kulturnæringer
Identitet og miljøskapende elementer (møteplasser, grønnstruktur med mer)

I tillegg har Jørpeland tung industri etablert i nærområdet, som setter klare premisser for hvordan senterområdene utvikler seg videre.
En videreutvikling av sentrum krever med andre ord ikke nødvendigvis en utvidelse av dagens sentrumsavgrensning, men hvordan en kombinerer og utformer sentrum og sentrumsnære områder. Dette krever imidlertid at det blir utarbeidet en samlet sentrumsplan, som går dypere inn i de problemstillingene som er skissert.
I ny planlov skilles det imidlertid mellom sentrumsområde og kjøpesenterområde. Med utgangspunkt i analysene, mener vi en bør legge til grunn føringer for hvordan en tenker videreutvikling av sentrumsområde, skilt
på kjøpesenter og øvrige områder. Profil på de øvrige områdene utenfor sentrum bør vurderes i det videre
planarbeidet.
Prognoser for videre vekst
Arealbehovet for detaljvarehandelen vil i større grad enn befolkningsveksten, bli styrt av forbruksveksten. Dvs.
hvor mye mer hver og en av oss forventes å øke forbruket med. I FDP for Jæren, forventes en forbruksvekst
på om lag 2,9 % som da kommer i tillegg til befolkningsveksten. Dersom en fordeler dette i henhold til siste års
boligbygging, vil Jørpeland få en vekst på om lag 83 % i omsetning (faste priser). Dette tilsvarer et butikkareal
på om lag 13.000 kvm.
I og med at Jørpelands omland er relativt lite, endres ikke dette tallet særlig mye, dersom en forutsetter økt
konkurransekraft. Til det er konkurranseflaten mot øvrige sentra for liten pr. i dag. Dersom reisemotstanden til
Nord-Jæren endres vil imidlertid dette endres dramatisk.
For Tau vil veksten være på om lag 50 %, noe som tilsvarer et butikkareal på om lag 4.500 kvm.
Noe av utfordringen blir å løse dette arealbehovet på en hensiktsmessig måte innenfor dagens senterstruktur.
Ved utarbeiding av arealdelen i kommuneplan vil en ta hensyn til de føringer Fylkesdelplan for areal og transport og andre relevante overordnede planer gir.
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10. AREALPLAN
Ved utarbeiding av arealdelen i kommuneplan er det tatt hensyn til de føringer fylkesdelplan for areal og transport og andre relevante overordnede planer gir, se kapittel 2.1.
Jordvern, friluftsliv / nærområder, kulturminner og – miljø, biologisk mangfold og universell utforming etc. er
vurdert i forbindelse med arealplan i henhold til konsekvensutredningen. Dette er nærmere redegjort i konsekvensutredning til kommuneplanen.
Klima blir også vurdert i henhold til arealplan og da primært de utfordringer klimaendringene har for kommuneplanleggingen, i form av økt risiko for flomsituasjoner og betydningen av havnivåstigning.

10.1 Bebyggelse og anlegg
10.1.1 Bolig
Hovedfokuset er imidlertid gjennomføring av boligbygging i allerede planlagte boligområder. Det er en relativt
stor utfordring knyttet til gjennomføring og finansiering av infrastruktur for å videreutvikle tettstedsområdene.
Det settes derfor plankrav til all videre utvikling, for å få tilknyttet rekkefølgesbestemmelser som kan utløse
utbyggingsavtaler og finansiering av ulike løsninger. Dette knyttes til aktuelle områder på Jørpeland og Tau.
Det er imidlertid på grunnlag av innspill også lagt inn område for boligbebyggelse i Taumarka, Vosterkrossen, midtre Brauta, nord for «Råttetippen» i Skjersvika og utvidelse av boligfeltet i Skjersvika. Det førstnevnte
området er basert på forprosjekt Taumarka, resterende områder er hovedsakelig basert på utvidelser/
justeringer av bebygde boligområder.
Fiskå videreutvikles som hovedsatsingsområde i Nordre Strand. Ved etablering av nye boligfelter i utkantene
vurderes det i utbygningsavtale behov for deltagelse i utbygging-/opprusting av infrastruktur.

10.1.2 Næring
Det er i kommuneplanprosessen vurdert en rekke mulige ervervsområder. I Nordmarka er det lagt til rette for
ca. 260 daa nytt næringsformål, samtidig er det gjennomført en differensiering av nåværende areal, for å få en
mer realistisk vurdering av potensialet og faktisk arealbruk i området. Dette er arealer som skal avklares og
klargjøres i løpet av planperioden.
For sentrumsområder, se 10.1.4.

10.1.3 Råstoffutvinning
Det er lagt inn dre nye områder for råstoffutvinning i ny plan; ved Holtavatnet, ved Tjøstheim og ved Nag.. I
tillegg pågår det et stort reguleringsarbeid i Nordmarka i forbindelse med Norstone sine anlegg. Området er
vist til i plan som båndlagt i påvente av regulering. Et område i Holane i Bjørheimsbygd er også vist i plan som
båndlagt i påvente av regulering til råstoffutvinning, da avstand fra bekk og bekkestreng ikke er endelig avklart.
Områder for råstoffutvinning i Strand er som følger: R1 (Døvik), R2 (Holtavatnet), R3 (Nordmarka-utvidelse
steinbrudd), R4 (Nordmarka vest), R5 (Holane), R6 (Holane), R7 (Holane), R8 (Tjøstheimlia), R9 (mellom Tjøstheim og Heia), R10 (Dalen), R11 (Dalen) og R12 (Nag).

10.1.4 Sentrumsformål/kjøpesenter
Sentrumsformål i eksisterende plan er vidt nok definert i forhold til arealplan. Det er imidlertid sterkt behov for
vurdering av sentrumsområdet som framtidig bolig- og næringsområde. Disse vurderingene blir gjort gjennom
begrepet hensynssone – områder for fornying og omforming.
Eget område for kjøpesenter er beskrevet i planen. Som ulike analyser viser, er varehandelen sterkt konsentrert i et relativt lite område.
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10.1.5 Fritidsbebyggelse
Områder for fritidsbebyggelse er ikke et satsingsområde i denne revisjonen. Strand kommune ønsker imidlertid å være en aktiv hyttekommune, og har vurdert innspill ut ifra dette utgangspunktet. Hyttefelt med positive
konsekvenser eller marginalt negative konsekvenser er lagt inn i kommuneplanen. Flesteparten av områdene
er basert på utvidelse av eksisterende hyttefelt, som for eksempel ved Vostervatnet, Storaneset, Idsal, Kjeksevåg, Idse sør og Døvik. På Kvalvåg er et område for boligbebyggelse endret til område for fritidsbebyggelse.
Fritidsbebyggelse legges fortrinnsvis i områdene Sørskår, Heng, Liarvatn/Dalen, Jøssang og Botnehagen-Idsø.
For nye felter vurderes det i utbyggingsavtale behov for deltagelse i utbygging-/ opprusting av infrastruktur.

10.1.6 Offentlig eller privat tjenesteyting
Det er foreslått nye områder for offentlig eller privat tjenesteyting, blant annet ny skoletomt på Tau (2 alternativer; sørvest for Tau bedehus og i Taumarka), ny skoletomt på Jørpeland (Førland), områder knyttet opp mot
boligsosial handlingsplan (ved Hellandsvegen/Førlandsringen nedre kryss og Bekkevegen), samt offentlig eller
privat tjenesteyting i Fjordhagen/Vervik.

10.1.7 Naustområder
Områder som i utgangspunktet er knyttet til PBL § 11-11 nr. 2, dvs. naust etc. som ikke kan knyttes til stedbunden næring, er gitt eget byggeformål; andre typer bebyggelse og anlegg (naust). Tiltak i områdene avsatt til
naust utløser krav om reguleringsplan.

10.1.4 Fritids- og turistformål
Det er lagt inn fem nye fritids- og turistformål i ny plan; ved Rossåsviga, ved Tysdalsvatnet, Sponavika ved
Østerhusvatnet, Ådnanes og Slottsvika ved Svines.

10.2 Samferdsel
10.2.1 Veger (bilveger, gang&sykkelveg, parkering)
Det er lagt inn alternativer for ny vegtrasé langs Tysdalsvatnet.
Det legges inn ny trasé for G/S veg på vestsiden av Fiskåvegen fra Tau til Nordmarka. Traseen vist på østsiden
av vegen tas bort.
Med utgangspunkt i endringer i PBL § 11.11. nr. 4 er også rammeplan for holdningsklasser langs Riks- og fylkesveger innarbeidet i arealplan.

10.2.2 Kollektiv transport
I utgangspunktet er det en hovedlinje for kollektiv transport i Strand; Linje 100 mellom Tau og Jørpeland.
Løsning på ny trasé i forbindelse med byggeområdene i Resahagen og Skarbekken, løses i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.

10.2.3 Havn (trafikkhavn, småbåt)
Det er lagt inn nye områder for privat småbåtanlegg følgende steder i kommunen: Rossåsviga, Tauvågen, Skjersvika, Storaneset, Slottsvika/Svinesvika og Kvalvåg.
I forbindelse med utvidelse av hyttefeltet på Idsal og er det avsatt to båtanlegg i planen basert på eksisterende
anlegg i området.
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10.2.4 Teknisk infrastruktur
Det utarbeides konkrete planer for opprustning av Rv13 mellom Fjelde og Jørpelandsåna. Gjennomføring av
ringveg Jørpeland jf. planlagt trasé.
Det utarbeides konkrete planer for fremføring av kommunalt vann til Nordre Strand og andre utkanter uten
kommunalt vann.

10.3 Grønnstruktur
Grønnstruktur defineres som hovedtrekkene i arealer for lek og rekreasjon, med særlig fokus på opplevelsesverdi og funksjon.
Det er kun arealer større enn 5 daa og arealer som tilhører viktige grøntdrag som legges inn i arealplan. Mindre
lekearealer i boligområder defineres som del av boligområde.
Hovedtrekkene i grønnstrukturen defineres som hensynssone både i byggeområder og LNF. Dette for å synliggjøre viktige strukturer som nødvendigvis ikke kommer fram av arealbruksformål, og fokusere på sammenheng
i aktuell struktur i henhold til retningslinjer for kvalitet i boligområder.

10.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål
LNF, deles i LNF og LNF – Spredt utbygging. LNF- Spredt utbygging videreføres fra forrige plan uten endringer,
med unntak av LNF- spredt på Amdal. LNF- spredt ved Vosterkrossen er klassifisert som område for boligbebyggelse.

10.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag
For akvakultur er det kun gjort oppdateringer i henhold til gitte konsesjoner fra Fiskeridirektoratet, samt oppdateringer av kaste- og låssettingsplasser. Tidligere områder for akvakultur som ikke er gitt konsesjon, ligger
fortsatt inne.

10.6 Hensynssoner
Hensynssoner etter PBL § 11 – 8, er utarbeidet for temaene beskrevet i ka. 10.6.1 - 10.6.4.

10.6.1 Sikrings-, støy og faresoner
Fareområder håndteres først og fremst i henhold til generelle bestemmelser i tilknytning til utarbeidelse av plan
eller gjennomføring av tiltak. Kartgrunnlag knyttet til fareområder er i stor grad av veiledende karakter, og bør
håndteres med forsiktighet. Og det settes krav om at forslagstiller eller tiltakshaver uansett har ansvar for å
gjøre seg kjent med ulike risikomomenter.
•
		
•
		
•

Flom og ras (kart og henvisning til kartgrunnlag, bestemmelser for saksbehandling knyttet
til fareområdene)
Magnetfelt (bestemmelser for saksbehandling knyttet til magnetfelt, nærhet til kraftlinjer/jordkabler
vil kreve måling av magnetfelt)
Havnivåstigning (bestemmelser for saksbehandling knyttet til havnivåstigning)

For flom og overvannsproblematikk er det utarbeidet en egen rapport knyttet til bebygde områder på Tau og
Jørpeland. Rapporten beskriver bl.a. en rekke tiltak som er nødvendige for å sikre framtidig flom- og overvannshåndtering i ulike vassdragsavsnitt og utbyggingsområder. Dette arbeidet legges til grunn for bl.a. rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler ved framtidig reguleringsplanarbeid i tilknytning til de to tettstedene.
I tråd med NVE’s veiledere settes det en generell hensynssone til 20 meter fra vann og vassdrag. Denne
skal benyttes som en generell byggegrense inntil eventuell flomfare er klarlagt. I eksisterende byggeområder
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foreslås en hensynssone på 10 meter. For enkelte områder, særlig på Jørpeland er det lagt inn hensynssoner
for hele områder. Dette gjelder spesielt områdene Barkved, Øvre Fjelde og øst for Jørpelandsånå. Dette er
områder der anlegg for overvannshåndtering er generelt for dårlige, og bør utbedres før videre utbygging kan
skje. Det gis særlige retningslinjer for disse områdene i tråd med rapporten.
Håndtering i forhold til havnivåstigning baserer seg på TEK § 7-2. Det er imidlertid ikke konstruert noen egen
kartfestet hensynssone til dette temaet. Til det er kartgrunnlaget for dårlig, og det er heller ikke gjort noen
vurderinger av hvordan ulike områder vil bli påvirket av økt erosjon som følge av havnivåstigning.

10.6.2 Områder med særlige hensyn til landbruk, friluftsliv,
		 grønnstruktur, landskap, naturmiljø og kulturmiljø
Denne henynssonen er primært benyttet som informasjon over hvilke arealbruksinteresser som er knytta til
ulike områder.
De aktuelle hensynssonene er definert i forhold til følgende temaer:
• Biologisk manghold
• Friluftsliv (deler av FINK-regionale friluftsområder)
• Grønnstruktur (tilknyttet til boligområder og turdrag rekræsjonsområder)
• Kulturmiljø
• Landbruk (Kjerneområder for landbruk)
• Strandsone vassdrag (ikke 100m beltet fra sjø)
Et belte på 50m fra vassdrag blir vist med hensynssone vassdrag med underformål for arealbruk, dvs. hovedsak
LNF. Virkeområdet for bestemmelser tilknytta 11-7 nr. 6 omfatter også strandsone vassdrag. Bestemmelser
knytta til disse områdene er sammenholdt med bruk og vern av sjø og vassdrag. Hensynssonen benyttes fortrinnsvis for uberørt strandlinje, eller områder regulert eller planlagt regulert til grønnstruktur i strandsonen langs
vassdrag. Områdene legges inn med egen signatur for å lette lesbarheten av kartet (blå skravur).

Grønnstruktur
Sammenhengende områder for grønnstruktur i byggeområder er vist som hensynssone. Bestemmelser følger
av arealformål, men det knyttes retningslinjer for videreutvikling og funksjon for hensynssone-grønnstruktur inn
i byggeområdene.
Hensikten med hensynssona er å synliggjøre viktige korridorer som binder grøntområder sammen. Grønnstruktur defineres her som summen av leke- og rekreasjonsområder, idrettsanlegg og gravlunder. Det er overordnet mål å ta vare på grønnstruktur og sørge for sikker gang- og sykkeltilgjengelighet i disse hensynssonene.
Regionalt/nasjonalt viktige natur, frilufts og landskapsområder
Strand kommune gjennomførte i 2008 en oppdatert registrering av biologisk mangfold. Områder av nasjonal/
regional interesse er lagt inn som hensynssone i tråd med gammel registrering av 1999, da ny registrering ikke
er endelig avklart.
Kulturmiljøer nedfelt i reguleringsplan, blir vist og synliggjort i arealplan. Kulturminner av nyere dato er definert
etter PBL § 11-8 c.
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10.6.3 Båndleggingsområde
• Båndlagt etter lov om naturvern
		 Gjelder de aktuelle naturvernområdene i kommunen
• Båndlagt etter lov om kulturminnevern
		 Gjelder kulturminner verna etter kulturminneloven. Kulturminner freda etter særlov
		 (kulturminnevern) er definert etter PBL § 11-8, d – båndlegging.
•
		
		
		

Båndlagt for framtidig regulering
Her vises det til områder som er båndlagt i påvente av reguleringsplan for råstoffutvinning,
da avgrensning ikke er endelig avklart. Dette gjelder utvidelsen av steinbruddet i Nordmarka
og råstoffutvinning i Holane i Bjørheimsbygd.

10.6.4 Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer,
herunder med særlig arbeids- eller eierform samt omforming
og fornyelse
Dette er en type hensynssone, som først og fremst skal sikre gjennomføring for ulike områder, der en har
behov for et utvidet sett av virkemidler for å sikre ønsket utvikling. Selv om hensynssonen i seg selv ikke gir
klare føringer for arealbruken, fokuseres det på organisering og bruk av verktøy som sikrer prosessene.
Benyttes for deler av Jørpeland sentrum, fremtidig boligområde i Taumarka og fremtidig og eksisterende
næringsområdet i Nordmarka.

11. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLAN
FOR STRAND KOMMUNE 2012 – 2022
Bestemmelser markeres med rammetekst. Retningslinjer vises som tekst.

§ 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer

§ 1.1. Krav om reguleringsplan
a) For eksisterende og nye områder avsatt til arealformålene bebyggelse og anlegg,
		 samferdsel og teknisk infrastruktur, samt bruk og vern av sjø og vassdrag, med
		 tilhørende strandsone, kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og
		 bygningslovens §§ 20-1, 20-2 og 20-3 eller fradeles til slike formål før området
		 inngår i reguleringsplan.
b) Alle områder vist som R i kartgrunnlaget skal regnes som hensynssone H730,
		 områder vernet med hjemmel i kulturminneloven.
c) Hvor kommuneplanen ikke fastlegger annen arealbruk enn eksisterende
		 reguleringsplaner skal disse fortsatt gjelde foran kommuneplanen
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§ 1.2. Kvalitetskrav til reguleringsplan
Forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner skal leveres i digital form.
Jfr.” Forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål
og kommunalt planregister (kart- og planforskriften)”. Planene skal tilfredsstille
kravene til SOSI- standard for plandata jfr. Veiledning til forskrift om kart, stedfestet
informasjon, arealplan og digitalt planregister, MD,2009), samt linjer skal være
geometrisk korrekte.

§ 1.3. Utbyggningsavtaler

a) Virkeområde:
Krav om forhandling av utbyggingsavtaler ved gjennomføring av arealplan gjelder
for hele Strand kommune. Kravet gjelder nye planer, samt gjeldende planer der
utbygging i sin helhet ikke er påbegynt.
b) Forutsetninger:
Kravet gjelder følgende arealplaner:
I. Alle arealplaner som legger til rette for boligbebyggelse, uavhengig av omfang.
II. Alle arealplaner for fritidsbebyggelse, der det legges til rette for 5 eller flere enheter.
III. Alle arealplaner for næringsformål.
IV. I arealplaner hvor det er utbygd, helt eller delvis, kan kommunen fravike kravet om
		 utbyggingsavtale dersom nødvendig infrastruktur for den aktuelle tomten allerede
		 er etablert.
c) Innhold:
Følgende punkter skal vurderes ved forhandling av avtale:
I. Opparbeidelse av teknisk og grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten
		 i pbl § 18-1 og § 18-2.
II. Andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, også utenfor planområdet.
III. Krav til boligers størrelse og type, dette som virkemiddel for å ivareta boligpolitiske målsettinger.
IV. Krav til bygningers utforming, slik som krav om livsløpsstandard, krav til universell utforming,
		 tilpasning til ulike brukergrupper, kvalitetskrav og energieffektivitet.
V. Krav om etablering av velforeninger og organisering i forhold til privat drift og vedlikehold.
VI. Sikkerhetsstillelse for avslutning av tiltak som omfattes av utbyggingsavtalen ved utbyggers
		konkurs/mislighold.
VII. Anleggsbidrag til overordnet infrastruktur.
d) Kostnadsfordeling:
Følgende punkter skal legges til grunn ved forhandling av kostnadsfordeling:
I. Vurdering av kostnadsfordeling skal følge Plan- og bygningslovens bestemmelser om
		forholdsmessighet.
II. For utbygging som er i tråd med kommunens utbyggingspolitikk skal det vektlegges å
		 ivareta realiserbarheten for den enkelte utbygging.
III. Ved forhandling av avtaler for allerede vedtatte planer, skal det vektlegges at denne
		 forutsetningen ikke var avklart ved utarbeidelse av planen.
IV. Alle kostnader knyttet til § 1.3.a, forventes dekt av utbygger. For utbyggingsavtaler i
		 utkantene vil Strand kommune i større grad være positive til å bidra i et spleiselag i
		 forhold til infrastruktur/rekkefølgekrav for å få realisert utbygging.
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§ 1.4. Krav og retningslinjer til planlegging og gjennomføring for teknisk infrastruktur
a) Norm for vann- og avløpsanlegg, sanitærreglement, vegnorm, klima og energiplan og
trafikksikkerhetsplan skal legges til grunn ved gjennomføring og regulering av områder
		 for bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt område for
spredt boligbygging i LNF.
b) Vannforsyning
Bygning skal ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre
det er tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann jf. forskrift
om drikkevann og vannforsyning.
c) Avløpsforhold
Før tomt fraskilles eller oppføring av bygning blir satt i gang, skal bortledning av avløpsvann
være sikret i samsvar med forurensningsloven og i henhold til forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg.
d) Energiforsyning
Det skal legges til rette for bygging og fremføring av infrastruktur for fleksible og
fremtidsrettede energiløsninger. Større utbygginger skal vurdere vannbårne energiløsninger
med muligheter for bruk av fornybare og klimanøytrale energiløsninger som vannkraft,
vind/sol og bioenergi.
e) Veg
I tettbygde områder skal bebyggelse ikke oppføres nærmere privat eller kommunal veg,
enn 5 meter. I uregulerte områder gjelder veglovens avstandsbestemmelser til offentlig veg.
Ved etablering av nye eller utvidede byggeområder i tilknytning til fylkes- eller riksveg skal
avkjørsler og kryss etableres i samsvar med gjeldende vegnormaler, samt godkjennes av
Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis.
Utbygging bør planlegges med sikte på lavt energibehov, minst mulig bruk av elektrisk kraft til oppvarming og
en økt bruk av alternative, mer miljøvennlige og fornybare energikilder.
§ 1.5. Krav og retningslinjer til planlegging og gjennomføring for teknisk infrastruktur
a) Områder avsatt til bygge- og anleggsformål, herunder omregulering av eksisterende
		 boligområder, kan ikke bygges ut før nødvendige tekniske anlegg og samfunnsfunksjoner,
		 herunder veg, gang- og sykkelveg til senter- og skoleområder eller andre nødvendige
trafikksikringstiltak, kommunaltekniske anlegg, forsvarlig handtering av overvann,
		 lekeareal for barn, kapasitetsdekning i skole og barnehage, er etablert (pbl § 11-9, pkt. 4).
b) Før det tillates utvidelse eller utbygging av næringsvirksomhet eller annen virksomhet,
		 må det være sikret tilstrekkelig og sikker transportkapasitet på vegnettet.
c) Flom og overvann skal håndteres i henhold til retningslinjer gitt for de aktuelle områdene.
d) Taumarka skal bygges ut etter 2013, og med gjennomsnitt 25 boenheter i året.
e) Byggetrinn 2 i Taumarka kan ikke bygges ut før regulert gang- og sykkelveg på
		 vestsiden av Fiskåvegen er etablert.
f) Krav om områdeplan for hele boligfeltet i Taumarka før nye detaljreguleringsplaner
kan utarbeides.
g) Skarbekken skal bygges ut etter 2012, og med gjennomsnitt 30 boenheter i året.
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§ 2 Byggegrenser og funksjonskrav til byggeområder
§ 2.1. Generelle krav til fellesområder
a) I reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av leke- og rekreasjonsarealer,
		 areal for avfallshåndtering, avkjørsel og parkering av motorkjøretøy og sykler. I den
		 grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres.
§ 2.2. Tetthetskrav
a) Ved regulering av større nye boligområder skal gjennomsnittlig boligtetthet være
		 minimum 1,5 bol/daa.
b) I nye boligområder som ligger nærmere senterområdene enn 1 km og nærmere
		 busstraseer enn 300 m, skal gjennomsnittlig boligtetthet være min. 2,5 bol/daa.
• Utbyggere bør tilstrebe en høyere utnytting av de mest sentrale arealene, dersom dette
		 ikke er i strid med generelle krav til kvalitet jf. øvrige funksjonskrav etter § 2.
• Beregninger av boligtetthet, skal inkludere interne veier og mindre lekeplasser. Rekreasjonsareal
		 og areal tilknytta overordna grønnstruktur skal holdes utenfor jf. § 11-8 c) Hensynssoner tilknyttet
		grøntstruktur.
• Det er ønskelig med variert boligtype og boligstørrelse i boligområdene.
§ 2.3. Bestemmelser om universell utforming i forbindelse med tiltak og planer etter
plan og bygningsloven
a) Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle
		 gjennom prinsippet om universell utforming, jfr. Regjeringens handlingsplan for økt
		 tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (T 1440) og Bygg for alle - en
		 temaveileder om universell utforming av byggverk og uteområder (HO-3/2004).
§ 2.4. Barn og unges interesser
a) Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdeplaner,
		 reguleringsplaner og byggesaker skal konsekvensene for barn og unges oppvekstmiljø
		 beskrives og vurderes særskilt jfr. RPR for barn og unge.
b) Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part
		 kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.
c) Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesarealer, friarealer eller
		 uregulerte arealer som brukes av barn, skal det skaffes fullverdig erstatningsarealer.
		 Disse arealene skal være like store og minste like godt egnede.
d) Leke- og uteoppholdsareal for barn og unge skal avsettes før boliger og veier plasseres.
		 Arealene skal velges ut, slik at de gir mulighet for utfoldelse og kreativitet.
e) Lekeplassene skal skjermes mot forurensning, trafikkfare og andre helsefarlige forhold.
f) Lekeplasser skal ha en beliggenhet slik at utendørs støynivå ikke overstiger 55 dB(A).
g) Lekeplass for større barn skal anlegges for minst hver 100 boliger. Den skal ikke ligge
		 mer enn 150 m fra bolig. Det skal så langt det er praktisk mulig gis mulighet for variert
aktivitet som ballspill, skirenn, lek i naturterreng og byggelek. Lekeplassen bør derfor
inneholde flate områder, bakker, åpne områder og områder med skog.
h) Sandlekeplass utløses av min 4 boliger og dekker inntil 25 boliger. Det skal ikke ligge mer
		 enn 50m fra bolig, eller være mindre enn 150m2. Den skal ha adkomst som er tilstrekkelig
trafikksikker, ha god solbelysning og utstyres med sandkasse og bord og benker for barn
		 og voksne.
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i) For hver boenhet skal det være minimum 15 m² felles uteoppholds - og lekeareal.
j) Leke- og rekreasjonsarealer skal ha en skjerma plassering, og ha min. 5 timer
		 solinnstråling ved jevndøgn.
k) Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes som del av leke- eller rekreasjonsareal.

I tråd med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal det legges vekt på trygg skoleveg og trygge oppvekstmiljø i planleggingen.
§ 2.5. Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for
bebyggelsens behov:
Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. boenhet pluss 1 bil pr. bolig for besøkende.
Forretningsbebyggelse og kontorbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder
samme bestemmelser som i pkt. 2. herunder kollektivtransport.
Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal etter bygningsrådets skjønn ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for biler og anlegge tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold. Parkering i tilknytning til forretningkontor og konsentrert bebyggelse bør fortrinnsvis skje i nedgravd parkeringskjeller.
2.6. Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur
a) Søknader om plan-, bygge- og anleggstiltak skal inneholde en redegjørelse for, og en
		 vurdering av de estetiske sider ved tiltaket. For å ha et best mulig beslutningsgrunnlag
		 kan kommunen kreve oppriss, perspektivtegninger eller lignende dokumentasjon av
		 tiltaket sett i forhold til omgivelser og bebyggelse.
b) Forslagstiller skal også gjøre seg kjent med mulige natur (Biologisk mangfold) og
		 landskapsverdier, og gjøre rede for disse ved framlegging av søknad om plan-, bygge
		 eller anleggstiltak. Samt gjøre en vurdering av mulige avbøtende tiltak.
c)
		
		
		

Automatisk freda kulturminner er vernet om de er kjente eller ikke kjente. Tiltakshaver
må gjøre seg kjent med mulige arkeologiske funn, eller om det foreligger vedtaksfredete
objekter i det aktuelle området før eventuelt planarbeid eller tiltak gjennomføres.
Dokumentasjon på dette må framlegges kommunen før førstegangsbehandling av plan.

d) Skilt og reklame
		 Skilt, reklameinnretninger og lignende skal godkjennes av kommunen før de settes opp.
		 Ved avgjørelse om tillatelse skal gis, skal det bl.a. tas hensyn til om skiltet er skjemmende
eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken.
e) Forslagsstiller skal ved fremlegging av søknad sikre en mest mulig optimal plassering
		 av bygg og anlegg slik at berørte parter (omgivelsene) blir sikret best mulig
		 utsikts- og solforhold.
f) Det skal tas hensyn til vassdrag ved regulering av områder for råstoffutvinning.
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§ 2.7. Krav om gjennomføring av undersøkelser og tiltak i tilknytning til støy,
lukt, risiko og sårbarhet
a) I byggeområder gjelder de veiledende støygrenser i Statens forurensningstilsyns
		 veileder T1442: «Retningslinjer for begrensning av støy fra industri m.v.».
b) Ved utbygning langs vegsystemet gjelder de veiledende støygrenser i
Miljøverndepartementets rundskriv T1442: «Retningslinjer for vegtrafikkstøy 		 planlegging og behandling etter bygningsloven».
c) Tiltakshaver skal før plan eller byggesøknad gjøre seg kjent med om det foreligger
særlige farer i området for ustabile masser, skred, flom, radon eller forurenset grunn etc.
		 Før førstegangsbehandling av planforslag eller tiltak skal det foreligge en ROS- analyse
		 som avklarer mulige farer.
d) For bebyggelse som søkes plassert lavere enn +3.0 meter over havet må det
dokumenteres at bygningen ikke kan bli utsatt for høy vannstand ved stormflo og
		 lignende, jf. TEK § 7-2.
e) Magnetfelt
		 Nye boliger, hytter, campingvogner, institusjoner og permanente arbeidsplasser skal
		 ikke ligge innenfor en sone som overskrider et magnetfelt på 0,4 mikrotesla.
f) Radon
		 Nye boliger, institusjoner og innendørs arbeidsplasser skal sikres mot radon jf. TEK 8-33.

§ 3 Særlige bestemmelser knyttet til byggområder
§ 3.1. Senteronråder
a) Varehandel skal lokaliseres til senterområde/kjøpesenterområde
b) I senterområdene kan det bygges med inntil 10 m gesimshøyde og 14 meter mønehøyde.
		 Det er normalt ikke tillatt med gangbroer mellom bygninger over offentlige gater og veger.
c) I senterområdene skal byggegrensen mot Rådhusgaten ikke være mindre enn 2 meter fra
		 ytre kant av fortau (7,5 meter fra senterlinjen). Mot andre gater og mot boligområder og
		 områder for offentlig bebyggelse i Jørpeland sentrum skal det ikke bygges nærmere enn
		 4 meter fra grensen. Det tillates ikke ny parkering inn mot Rådhusgaten og nye avkjørsler
		 til Rådhusgaten.
d) På eiendommer med boliger i senterområdene skal minst 10 % av netto tomteareal på
bakkeplan holdes fri for bebyggelse, biltrafikk og parkering. Disse arealer skal opparbeides
		 og være egnet til lek og opphold for barn. Eventuelle boliger skal begrenses til plan
		 over 1. etasje.
e) Funksjoner som etter kommunens skjønn medfører ulemper i form av støy,
		 luftforurensning eller stor transport tillates ikke.
f) Arealer for avfallshåndtering og lignende skal skjermes mot innsyn. Utelagring tillates ikke.
g) I senterområdene skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass pr. 50 m² gulvareal
		 næringsvirksomhet og 1 parkeringsplass pr. bolig.
h) For boliger må støy, lysforhold og krav til oppholdsareal utenomhus være tilfredsstillende
		 jf. bestemmelser for boligformål.
i)
		
		
		

Parkeringsareal i tilknytning til forretnings- kontorbygg og kjøpesentra i senterområder skal
fortrinnsvis tilrettelegges i nedgravd parkeringsanlegg. Boligparkering i forbindelse med
denne type bygg skal tilrettelegges i nedgravd parkeringsanlegg. For forretnings, kontor
og kjøpesentra i sentrumsområder skal det ikke tillates boligetablering i 1. og 2. etasje.
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§ 3.2. Kjøpesenterområde
Kjøpsenterområdet er definert som de mer sentrale, delene av Jørpeland sentrum, der detaljvarehandelen
skal være dominerende.
Bestemmelser knyta til senterområdene gjelder også for kjøpsenterområdet, men med følgende tilleggsbestemmelse:
a) Første etasje mot offentlig rom skal være preget av åpenhet og minimum 70% av
fassaden skal være vindusflate/inngang. Det tillates ikke sokkeletasjer, parkering
eller tildekking av vindu ut mot offentlig rom definert som:
I. 		 Rådhusgata
II.		 Stålverksveien
III.		 Kvalshaugvegen
IV.		Torget

§ 3.3. Fritidsbebyggelse
a) Hver ny bruksenhet skal disponere 2 parkeringsplasser ved fritidsboligen eller på
		 parkeringsplasser i rimelig nærhet. Kjøreveger og parkeringsplasser skal vises i plankart.
		 Bestemmelsen gjelder ikke for Sør-Hidle og Heng.
b) Fritidsboliger skal ha maksimum 90 m² bebygd areal (BYA). Gesims- og mønehøyde
		 skal ikke være mer enn hhv. 4,5 og 6,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
		 bygningen. Terrasser skal til sammen ikke overstige 40 m². Bebyggelsen skal ikke
		 oppføres nærmere strandlinjen enn 50 meter. Terrenginngrep for å plassere fritids		 bebyggelse skal høyst være pluss/minus 1,5 m.
c) Bebyggelsen skal ikke oppføres nærmere privat veg enn 5 meter. For offentlig veg gjelder
		 veglovens bestemmelser om avstand.
d) Bebyggelsen skal plasseres slik at mest mulig av eksisterende terreng og
		 vegetasjon bevares.
e) Fritidsboliger kan ha innlagt vann. Innlagt vann forutsetter godkjent avløpsanlegg.
f) Fritidsboliger skal ikke bygges nærmere sjø enn 50 meter

§ 3.4. Næringsbebyggelse
a) Næringsområdene skal ha god biltilgjengelighet. Det skal redegjøres for støyforhold i
		 reguleringsplan. Spesielt skal det redegjøres for støy i forhold til tilgrensende
		 boligområder. Fysiske støytiltak skal vises i søknad om tillatelse.
b) N1 i Nordmarka skal bygges ut etter 2022.

§ 3.5. Naustområder
a) Naust skal oppføres med bebygd areal på inntil 35 m² BYA (BYA = 35m2), gesimshøyde
		 maks 3,0 m, mønehøyde maks 5,0 m og med saltak med takvinkel mellom 30 og 45 grader.
b) Knevegger er ikke tillatt i takkonstruksjonen.
c) Nye naust skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området med hensyn til materialbruk,
		 takvinkel med mer.
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§ 3.6. Fritids- og turistmål
a) § 12 i jordloven skal gjelde for reiselivsanlegg tilknyttet gnr. 59/1.
b) Området for fritids- og turistformål i Rossåsvika (gnr/bnr 16/22) skal reguleres til
hotell med tilhørende funksjoner.
c) Det tillates totalt 5 utleiehytter i reiselivsanlegget på gnr. 58/1 på Ådnanes.
§ 3.7. Bebyggelse for offentlig- eller privat tjenesteyting
I område avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting på gnr. 11/6 tillates det etablert bygninger
med tilhørende infrastruktur for å tilrettelegge for tjenesteyting knyttet til omsorgtjenester,
helsetjenester og reiseliv. Nærmere avklaring rundt virksomheten omfang skal skje ved
utarbeidelse av detaljplan for Fjordhagen.

§ 4 Grønnstruktur
§ 4.1. Grønnstruktur
Tiltak innenfor formål grønnstruktur skal ikke komme i berøring/konflikt med automatisk
freda kulturminner eller virke skjemmende på disse. Etablering av turveger gjennom
område med automatisk freda kulturminne skal skje i samråd med Rogaland fylkeskommune,
kulturseksjonen.

§ 5 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur
§ 5.1. Miljøkrav
a) Nye veier skal ikke etableres slik at boliger utsettes for lokal luftforurensning eller støy
		 som overskrider grenseverdiene satt i ”Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning
		 og støy” (jfr. veileder T1442).
b) Ved anleggelse eller omlegging av veier skal fare og risiko for omkringliggende
		 boligbebyggelse, offentlige formål og eventuelle drikkevannskilder vurderes. Det skal
		 iverksettes tiltak der dette er nødvendig.
§ 5.2. Bestemmelse for rammeplan for avkjørsler til Riks- og fylkesveger
a) Meget streng holdning: Veier i denne gruppen har en slik viktighet og standard at de i
		 utgangspunktet skal være avkjørselsfrie. Eventuell ny utbygging vil derfor ikke bli akseptert,
		 uten at dette blir godkjent i reguleringsplan, veiplan eller plan for sanering og regulering
		 av avkjørsler.
b) Streng holdning: Langs veier i denne holdningsklassen gis det anledning til en viss
		 utvikling av ny bebyggelse basert på bruk av bestående avkjørsler. Av hensyn til et
trafikksikkert boligmiljø, vil det bli lagt vekt på at det er et visst antall brukere av avkjørselen
		 fra før. Det tillates ikke opparbeidet nye boligavkjørsler uten at dette blir sett i sammenheng
		 med sanering/regulering av bestående avkjørselsforhold. Ved oppføring av kåreboliger skal
hovedregelen være at gårdsbrukets hovedavkjørsel blir benyttet. Generasjonsboliger, som
		 tilbygg til eksisterende bolig, vil bli akseptert. Vegnormalens krav til utforming og fri sikt i
		 avkjørsler gjelder.
c) Mindre streng holdning: Tillatelse til bruk av bestående boligavkjørsel vil normalt gis i
		 tilknytning til veiene i denne gruppen. I spesielle tilfeller vil det også bli akseptert
		 opparbeidelse av nye avkjørsler. Dette må likevel begrenses. Vegnormalens krav til
		 utforming og fri sikt i avkjørsler gjelder.
d) Lite streng holdning: Godkjenning av nye avkjørsler kan normalt bli gitt under forutsetning
		 av at de tekniske kravene til utforming blir ivaretatt. Der forholdene ligger til rette for det, kan
		 tilkomst vises til nærmeste eksisterende avkjørsel.
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§ 6 Landbruks-, natur- og friluftsformål
§ 6.1. Omfang og lokalisering, jf. pbl 11-11 nr.1 og 5
a) I LNF- områder er det generelt bare tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er
		 ledd i stedbunden næring.
b) Nødvendige bygninger og anlegg (nybygg, til- på- og ombygging av eksisterende
		 bebyggelse) i tilknytning til landbruksvirksomhet tillates oppført i 100- metersbeltet
		 langs sjøen dersom bygning/anlegg plasseres i tilknytning til eksisterende tun
		 jf. pbl § 11-11 nr. 4. Ved slik plassering skal det tas særlig hensyn til natur- og
		 kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jf. pbl § 1-8.
c) Tiltak knyttet til § 11-11 nr. 5 kan tillates i områder avsatt som LNF- område, dersom
		 tiltakene fremmer tilgjengelighet og bruk av rekreasjonsområder.
d) Dersom utviding av eksisterende bygninger eller oppføring av frittliggende bygg
innenfor LNF kommer i konflikt med eller virker skjemmende på automatisk freda
		 kulturminner, skal saken sendes på høring til Rogaland fylkeskommune.
§ 6.2. Vassdrag med tilhørende strandsone jf. pbl § 11-11 nr.5
I områder som ligger nærmere vassdrag enn 50 m jf. hensynssone § 8.2. b), er det ikke
tillatt å utføre arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-2 og 20-3.
§ 6.3. Gardshus til drift av landbrukseiendom
a) På bruk med avgrensede ressurser og/eller ikke selvstendig drift, tillates som hovedregel ikke oppføring av
mer enn en bolig.
b) Behov for mer enn en bolig på gardsbruk i aktiv drift, må vurderes konkret og individuelt med bakgrunn i
brukstørrelse og faktisk produksjonsomfang på søknadstidspunktet. Behovet må konkret dokumenteres av
søker selv.
c) Bolig til gårdstilknyttet næringsvirksomhet plasseres i eksisterende tun med hensiktsmessig lokalisering for
å tjene brukets drift, og for tilsyn og deltakelse i produksjonen på landbrukseiendommen. Arealforbruket skal
minimaliseres ved bruk av eksisterende atkomst og tun.
§ 6.4. Bygging og lokalisering av driftsbyggninger
Nye driftsbygninger skal som hovedregel plasseres som en integrert del av eksisterende tun eller der det faller
mest hensiktsmessig i forhold til landbruksdriften. Bygningene må i minst mulig grad bygges på dyrka jord.
Hensynet til driftsmessige gode løsninger, arealbruk, kul- turminner, miljø- og kulturlandskapshensyn og bygge-estetikk, er selvstendige moment som skal vurderes av kommunen ved byggesaksbehandling.
§ 6.5. Bruksrasjonaliseringer
Størrelsen på fradelte tun skal avgrenses til bolig med tomt. Ved vurdering av avvik fra hovedregel skal det spesielt legges vekt på hensiktsmessig arrondering. Fradelt tun skal ikke inkludere jordbruksareal. Tilleggsjorden
skal som hovedregel selges til nærliggende bruk.
§ 6.6. Tillegsnæringer i landbruket
Tilleggsnæringen må ikke være til vesentlig ulempe for omkringliggende eiendommer.
Tilleggsnæringen må være knyttet til landbrukseiendommen. Virksomhet på fradelt tomt eller festetomt lenger
enn 10 år, er ikke å regne som tilleggsnæring til landbruket. Slik virksomhet må normalt lokaliseres innenfor
godkjent regulert område.
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§ 6.7. Alternativ bruk av ledige driftsbygninger på landbrukseiendom
Bruk av bygninger til virksomhet ut over gårdstilknyttet næringsvirksomhet kan tillates for å styrke bosetting
og drift på gårdsbruk med begrensende jord/skogressurser. Hensynet til landbruksdrift i området og gårdens
ressursgrunnlag skal legges til grunn som den overordnede interessen ved vurdering av søknader om bruksendringer. Bruk til formål som krever større og varige investeringer i eksisterende bygg kan tillates, men krever
særskilt vurdering. Godkjent bruksendring kan gis for tidsavgrenset periode, ikke varig endring.
§ 6.8. Følgende retningslinjer legges til grunn ved søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterende
fritidsboliger i LNF- områdene utenfor 100- metersbeltet til sjø:
a) Maks. gesimshøyde inntil 4,5 m.
b) Maks. mønehøyde 5,5 m.
c) Størrelsen på bygningsmassen skal ikke overskride 90m2 BYA.
§ 6.9. Retningslinjer for dispensasjon for massedeponi / fyllinger i LNF-områder:
a) Etablering av massedeponier som ikke er nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
		 næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag er søknadspliktig etter
		 plan- og bygningsloven og forurensningsloven.
b) Større fyllingsområder skal unngås. Åpne massedeponi skal ikke være større 5 dekar.
c) Massedeponi skal behandles etter jordlovens § 9, omdisponering av jord. Dersom det
		 dreier seg om et udyrket område, beite eller lignende, som etter utfylling blir å regne
		 som dyrket jord, må planen også behandles som en vanlig nydyrkingsplan.
d) Minste fall på ferdig utfylt terreng settes til 1:100, og største fall 1:10.
e) Tidsperspektiv for massedeponi er maks 5 år fra gitt tillatelse.
f) Ved behandling av søknad skal konsekvensene knyttet til kulturlandskap, kulturminner,
		 nasjonal turistveg, biologisk mangfold og strandsone vurderes.
§ 6.10. LNF-områder med spredt boligbyggning
Innenfor LNF- områdene med tillatt spredt utbygging kan det oppføres bolighus uten tilknytning til stedbunden
næring jf. § 11-11 nr 2.
a) Gardshus eller folgehus tillates ikke fradelt fra landbrukseiendommen.
b) Før godkjenning av bolig skal det gjennomføres ROS- vurderinger på lik linje med
		 generelle bestemmelser for byggeområder.
c) Boliger skal ikke oppføres på ny eller gammel dyrket jord eller innmarksbeite,
		 vist på økokart fra 1969.
d) Boliger skal normalt ikke oppføres nærmere industrivirksomhet og driftsbygninger
		 i landbruket enn 100 m.
e) Forhold til kulturminner, både kjente og ukjente, må avklares i forhold til
		 kulturmyndighetene før tiltak iverksettes.
f) Boliger skal ikke oppføres nærmere kraftlinjer/jordkabel enn min. 20 meter.
g) Boliger skal ikke oppføres nærmere sjø eller vassdrag enn 50 meter.
h) Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2.  
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i) Bebyggelsen skal oppføres med maks 150 m² BYA. For hver bolig skal det være
		 maks 300 m² ute - og lekeareal.
j) For hver bolig skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser.
k) Bebyggelsen skal oppføres minst 5 m fra vegkant privat veg. Og minimum 12,5 meter
		 fra senterlinje kommunal veg. For øvrige offentlige veger gjelder veglovens
		 bestemmelser om avstand.
l) Bebyggelsen skal fortrinnsvis tilknyttes allerede godkjente avkjørsler og skal ha
		 godkjente vann- og avløpsanlegg.
m) Det tillates inntil 4 nye boliger innenfor hvert delområde i planperioden.
n) Boliger i LNF områder med spredt boligbygging skal fortrinnsvis ha egen adkomst
for å unngå potensielle konflikter med landsbruksdrift som adkomst gjennom
		 gårdstun/driftsbygning kan medføre.

§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
§ 7.1. Sjø med tilhørende strandsone
a) Det er normalt ikke tillatt med kollektorslanger for varmepumper i sjø eller
flytekonstruksjoner i sjø, (herunder flytebrygger, flytende hytter, etc.) utover
		 de områdene som er avsatt til formålet.
b) Bygg og anlegg i sjøen (eks. småbåtanlegg) kan bare oppføres dersom det tas hensyn
		 til allmennheten, og fri ferdsel langs stranden ikke hindres.
c) Moloer/brygger i naustområdene skal begrenses mest mulig. Bredden på moloer kan
være inntil 3 m og på brygger inntil 2 m. Lengden skal ikke være større enn til 2,5 m.
		 dybde ved middelvannstand.
d) Størrelsen på båtanlegg tilknyttet virksomhet på gnr. 11/6 og 9/6 defineres i detaljplan
		 og tilpasses tallet på brukere.
e) Størrelsen på båtanlegg tilknyttet virksomhet på gnr. 16/22 (hotell) defineres i
		 detaljplan og tilpasses behovet til hotellet. Det må tilstrebes best mulig
		 landskapstilpasning ved etablering av båtanlegget.

Retningslinjer knyttet til bygningstiltak etter PBL § 11-11 nr. 2
Det skal tas generelle hensyn til estetikk og byggeskikk. Tiltak skal i størst mulig grad tilpasses terreng.

§ 8 Bestemmelser og retningslinjer i tilknytning til
hensynssoner jf. § 11-8
Før tiltak eller planlegging etter PBL skal konsekvensene til de aktuelle berørte
hensynssonene være avklart.
§ 8.1. Sikringssone
a) Nedslagsfelt drikkevann
I områder som er avsatt som nedslagsfelt for drikkevann, er det ikke tillatt å utføre arbeid
og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-2 og 20-3.
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b) Flom og erosjon
Sonen baserer seg på aktsomhetskart utarbeidet av NVE, samt kartlegging av flom og
overvannsproblematikk.
Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag før det er dokumentert
tilstrekkelig sikkerhet mot flom og erosjon iht. TEK 10 § 7-2.
Vurderingene og dokumentasjon av flomsikkerhet i forbindelse med utarbeiding av
reguleringsplaner og byggesaker, skal utføres av fagkyndig og være i henhold til TEK 10
og NVEs retningslinje 2-2011 Flom- og skredfare i arealplaner.
Dersom det er behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak i beredskapsmessig
sammenheng, skal dette være etablert før byggingen kan igangsettes.
Dette gjelder også for områder som er utsatt for stormflo. I den sammenheng skal det
tas høyde for eventuelle endringer som følge av eventuelle havnivåstigninger frem mot 2100.

Følgende retningslinjer gjelder for disse områdene:
Barkved og Øvre Fjelde/Skulebekken: Det skal ikke gjennomføres videre utbygging før en overordnet plan
for overvannshåndtering med krav til tiltak er gjennomført.
Skarbekken: Ved regulering av området skal det innarbeides tiltak for fordrøyning av flomvann til Fiskånå.
Tungland: For nedre deler av Jørpelandsåna og Tungelandsområdet skal det utarbeides plan for utbedring av
avløpssystem og overvannshåndtering med krav til tiltak før videre utbygging/fortetting i området finner sted.
c) Rasutsatte områder
Sonen baserer seg på aktsomhet for steinsprang og snøskred utarbeidet av NGU.
Hensynssone snøskred er vist i eget temakart.
Det tillates ikke utbygging i områder avsatt som hensynssone ras/skred, jf. hensynssone
steinsprang og hensynssone snøskred, før det er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot
fare, jf. TEK 10 § 7-3. Vurderingene og dokumentasjon av sikkerhet i forbindelse med
utarbeiding av reguleringsplaner og byggesaker, skal utføres av fagkyndig og være i
henhold til TEK 10 og NVEs retningslinje 2-2011 Flom- og skredfare i arealplaner. Dersom
det er behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak i beredskapsmessig
sammenheng, skal dette være etablert før byggingen kan igangsettes.

§ 8.2. Sone med særlige hensyn for landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av
naturmiljø eller kulturmiljø
a) Kjerneområder
Hensynsone landbruk er vist i eget temakart.
Det bør ikke gjennomføres planer eller tiltak som medfører oppsplitting, forringer produksjonspotensialet eller
kulturlanskapsverdi i de aktuelle områder.
b) Strandsone vassdrag
Det tillates ikke bygningstiltak etter pbl § 20-1, 20-2 og 20-3 i hensynssone strandsone
vassdrag med unntak av pbl § 11-11 nr. 4, samt tilretteleggingstiltak for friluftsliv eller
allmenn tilgjengelighet jf. § 6.1.

57

c) Grønnstruktur - byggeområder (G)
Grønnstrukturen i byggeområdene skal framstå som sammenhengende. Kvaliteter knyttet til ulike
landskapselementer og trygg ferdsel for gående og syklende skal ivaretas og videreutvikles.
Grønnstrukturen skal ikke inngå som funksjonelt byggeområde iht. til utbyggingstetthet.
Det bør bestrebes å opprettholde byggegrense inn mot hensynssone grønnstruktur.
d) Viktige turdrag/rekreasjonsområder (F)
Beskriver viktige turdrag/rekreasjonsområder for å vise viktige områder og forbindelser i tilknytning til
rekreasjon.
Rekreasjonsverdier og landskapskvaliteter skal bestrebes ivaretatt i de aktuelle områdene.
e) Biologisk mangfold
Hensynssone biologisk mangfold er vist i eget temakart.
Naturtyper og leveområder av regional og nasjonal betydning.
I område med naturtyper og leveområde av regional og nasjonal betydning skal kommunen praktisere en
restriktiv forvaltningspraksis i forbindelse med behandling av søknader etter plan- og bygningsloven og lov
om motorferdsel i utmark.
Forvaltning tilknytta skogbruksloven, jordlova med tilhørende forskrifter, bør også hensynet til det biologiske
mangfoldet ivaretas.
f) Kulturminner og kulturmiljø
Verdifulle kulturmiljøer uten formelt vern eller båndlegging.
Strand kirke er en listeført kirke. All bygging nærmere kirken enn 60meter er forbudt etter
kirkeloven § 21 femte ledd, uten tillatelse fra biskopen. Saker som angår Strand kirke skal
til Riksantikvaren for rådgivning før det fattes vedtak av kirkelig myndighet etter kirkeloven.
g) Kulturminner vernet eller båndlagt gjennom lov
Hensynssone for automatisk freda kulturminner (H730). Områdene er fredet i henhold til lov
om kulturminner av 1978, jf. § 4. Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse
områdene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene, jf. kulturminnelovens § 3 og § 8.
Kulturminnene med id- nr 34897, 65749, 115524, 115525 og 115526 på gnr. 16/327 skal
sikres i en fremtidig reguleringsplan/områdeplan ved bruk av hensynssone d), jf. pbl. §11- 8.
Middelalderkirkegården er et automatisk fredet kulturminne. I de delene av kirkegården
som ligger innenfor middelalderkirkegården tillates kun gravlegging i gravfelter som har
vært i kontinuerlig bruk etter 1945. Gravfelt som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke
brukes til gravlegging eller andre inngrep.
Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnet ut over arbeider tillatt etter denne bestemmelse er ulovlige uten etter
dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes rette antikvariske myndighet, for
tiden Riksantikvaren, i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet til
nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravninger belastes tiltakshaver.
Automatisk freda kulturminner som ligger innenfor områdene vist som utbyggingsområder (bebyggelse og
anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur) skal søkes bevart gjennom hensynssoneregulering i fremtidig
område/detaljplan.
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h) Naturvernområder
Dette er områder som forvaltes i henhold til naturvernloven.
Alle naturreservater er avsatt i kommuneplanen som båndlagte områder.
Følgende områder er vernet som naturreservat i medhold av naturvernloven:
		
• Tau
							
		
• Heggheimsfjell
					
		
• Vatland
						
		
• Horje
						
		
• Hidle-Kjeøy 						
		
• Langholmen, Larsholmen og Larsholmskjæret
		
• Knibringane-Grasholmen 				
		
• Gitlandsåsen
					

- edelløvskog
- edelløvskog
- edelløvskog
- sjøfugl
- sjøfugl
- sjøfugl
- sjøfugl
- barskogvern-område

§ 8.3. Områder båndlagt i påvente av reguleringsplaner
Følgende områder er båndlagt i påvente av reguleringsplan
		
• Norstone utvidelser i Taumarka
		
• Råstoffutvinning ved Holane i Bjørheimsbygd
§ 8.4. Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller
eierformer samt omforming og fornyelse.
I planperioden skal det utarbeides en områdeplan for Jørpeland sentrum og nærliggende områder, samt for
Nordmarka næringsområde. Dette gjelder følgende reguleringsplaner:

ID		Plannavn
84-5		 Jørpeland sentrum
92-1		 Jørpeland sentrum - Kvalshaug
94-1		 Jørpeland sentrum - kvartalet Rådhusgt. - Stålsv.
86-3		 Reguleringsplan industriområde Nordmarka
06-2		 Reguleringsplan for del av Breivika
92-3		 Utvidelse av industriområde Nordmarka
Følgende reguleringsplaner skal revideres før fortetting i følgende områder finner sted:
Jørpeland

ID		Plannavn
85-1		 Moen
80-5		 Nordlys
78-2		 Langeland
86-1		 Resahaugen
82-4		 Tuånå
82-3		 Østvoll
93-4		 Øvre Fjelde boligomr. og skole- og idrettsomr.
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ID		Plannavn
75-2		 Leiteområdet
75-2a		 Del av Gnr. 47, Bnr. 4 (Leiteområdet)
98-4		 Dir. Poulsons gt. 31-51
82-2		 Førland / Brautane

Perifere områder på Jørpeland:

ID		Plannavn
77-1		 Barkved
76-5		 Grønnevoll
82-5		 Klovsteinsbekken II
76-4		 Del av Tungeland (Tunglandsmyra)
75-3		 Endring for Gnr. 53, Bnr. 2 m. fl. (Tungland)
80-1		 Barka
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Tau:

ID		Plannavn
90-5		 Fjordtun
72-1		 Osabakkane / Klokkargarden
82-1		 Myrene Tau
78-3		 Rødlandsmyra / Osabakkane
86-8		 Håbakk sør
81-2		 Nedre Strand
65-1		 Del av Strand prestegard
84-6		 Fururingen I
86-6		 Fururingen II
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SAMMEN OM TRIVSEL...

