
Saksframlegg 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Hans Erik Schultz 1130201605 
 

16/1837 

   
 
Saksnr Utvalg Type Dato 

043/19 
 

Forvaltningsutvalget PS 06.06.2019 
052/19 

 

Kommunestyret PS 19.06.2019 
 
Plan 1130201605 detaljregulering for fritidsboliger mm på gn 14/15 
m.fl. - sluttbehandling 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Strand kommune godkjenner planforslaget fra offentlig ettersyn med følgende endringer: 

1. Det reguleres 20-25 bredt friluftsområde langs vatnet i nord. Foreslått tomt 1-3 
reduseres tilsvarende og får byggegrense 10 m fra friluftsområdet. 

2. Hensynssone H570_1 inngår i H730_1 og hensynssone H570_2 inngår i H730_2. 
Bestemmelsenes § 7-2 utgår. 

3. LN-området ved hensynssone H570_2 endres til LNF-underformål vern av 
kulturminner og kulturmiljø med tilhørende bestemmelse: «Område LNF-
underformål vern av kulturminner og kulturmiljø skal bevares og tillates ikke brukt til 
parkering, lagring og lignende», 

4. Det reguleres frisiktsoner ved avkjørsel til gn 14/31 og 14/42 i samsvar med 
avkjørselstillatelsen. 

5. Svingradiene i vegkryss ved veg 1-4 økes til 7 m. 
6. Det reguleres fareområde fra Vostervatnet og opp til kote 51,5 med følgende 

bestemmelse: «Faresone flom. Innen faresonen er det ikke tillatt med 
fritidsbebyggelse med golvhøyde under kote 51,1 dersom ikke det dokumenteres at 
bygning vil motstå en beregnet 200-års flom.  

7. Det reguleres ny parkeringsplass for gn 14/33 ved veg 2 sør for tomt 9, og 2 m 
gangveg til gn 14/33 mellom tomt 4 og 5. Parkeringsplass og gangsti på gn 14/22 
utgår. 

 
Vedtak som innstilling fra Forvaltningsutvalget utvalg>  06.06.2019 
Strand kommune godkjenner planforslaget fra offentlig ettersyn med følgende endringer: 

1. Det reguleres 20-25 bredt friluftsområde langs vatnet i nord. Foreslått tomt 1-3 
reduseres tilsvarende og får byggegrense 10 m fra friluftsområdet. 

2. Hensynssone H570_1 inngår i H730_1 og hensynssone H570_2 inngår i H730_2. 
Bestemmelsenes § 7-2 utgår. 

3. LN-området ved hensynssone H570_2 endres til LNF-underformål vern av 
kulturminner og kulturmiljø med tilhørende bestemmelse: «Område LNF-
underformål vern av kulturminner og kulturmiljø skal bevares og tillates ikke brukt til 
parkering, lagring og lignende», 

4. Det reguleres frisiktsoner ved avkjørsel til gn 14/31 og 14/42 i samsvar med 



avkjørselstillatelsen. 
5. Svingradiene i vegkryss ved veg 1-4 økes til 7 m. 
6. Det reguleres fareområde fra Vostervatnet og opp til kote 51,5 med følgende 

bestemmelse: «Faresone flom. Innen faresonen er det ikke tillatt med 
fritidsbebyggelse med golvhøyde under kote 51,1 dersom ikke det dokumenteres at 
bygning vil motstå en beregnet 200-års flom.  

7. Det reguleres ny parkeringsplass for gn 14/33 ved veg 2 sør for tomt 9, og 2 m 
gangveg til gn 14/33 mellom tomt 4 og 5. Parkeringsplass og gangsti på gn 14/22 
utgår. 

 
 
 
 
Jørpeland  26.02.2019 
 
Ketil Reed Aasgaard 
rådmann 
 
 
 
 
 
Forvaltningsutvalget - 043/19 
 
FVA - behandling: 
Votering:  
Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FVA - vedtak: 
Strand kommune godkjenner planforslaget fra offentlig ettersyn med følgende endringer: 

1. Det reguleres 20-25 bredt friluftsområde langs vatnet i nord. Foreslått tomt 1-3 
reduseres tilsvarende og får byggegrense 10 m fra friluftsområdet. 

2. Hensynssone H570_1 inngår i H730_1 og hensynssone H570_2 inngår i H730_2. 
Bestemmelsenes § 7-2 utgår. 

3. LN-området ved hensynssone H570_2 endres til LNF-underformål vern av 
kulturminner og kulturmiljø med tilhørende bestemmelse: «Område LNF-
underformål vern av kulturminner og kulturmiljø skal bevares og tillates ikke brukt til 
parkering, lagring og lignende», 

4. Det reguleres frisiktsoner ved avkjørsel til gn 14/31 og 14/42 i samsvar med 
avkjørselstillatelsen. 

5. Svingradiene i vegkryss ved veg 1-4 økes til 7 m. 
6. Det reguleres fareområde fra Vostervatnet og opp til kote 51,5 med følgende 

bestemmelse: «Faresone flom. Innen faresonen er det ikke tillatt med 
fritidsbebyggelse med golvhøyde under kote 51,1 dersom ikke det dokumenteres at 
bygning vil motstå en beregnet 200-års flom.  

7. Det reguleres ny parkeringsplass for gn 14/33 ved veg 2 sør for tomt 9, og 2 m 
gangveg til gn 14/33 mellom tomt 4 og 5. Parkeringsplass og gangsti på gn 14/22 
utgår. 



 
Kommunestyret - 052/19 
 
KOM - behandling: 
Votering:  
Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak. 
Forvaltningsutvalgets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM - vedtak: 
Strand kommune godkjenner planforslaget fra offentlig ettersyn med følgende endringer: 

1. Det reguleres 20-25 bredt friluftsområde langs vatnet i nord. Foreslått tomt 1-3 
reduseres tilsvarende og får byggegrense 10 m fra friluftsområdet. 

2. Hensynssone H570_1 inngår i H730_1 og hensynssone H570_2 inngår i H730_2. 
Bestemmelsenes § 7-2 utgår. 

3. LN-området ved hensynssone H570_2 endres til LNF-underformål vern av 
kulturminner og kulturmiljø med tilhørende bestemmelse: «Område LNF-
underformål vern av kulturminner og kulturmiljø skal bevares og tillates ikke brukt til 
parkering, lagring og lignende», 

4. Det reguleres frisiktsoner ved avkjørsel til gn 14/31 og 14/42 i samsvar med 
avkjørselstillatelsen. 

5. Svingradiene i vegkryss ved veg 1-4 økes til 7 m. 
6. Det reguleres fareområde fra Vostervatnet og opp til kote 51,5 med følgende 

bestemmelse: «Faresone flom. Innen faresonen er det ikke tillatt med 
fritidsbebyggelse med golvhøyde under kote 51,1 dersom ikke det dokumenteres at 
bygning vil motstå en beregnet 200-års flom.  

7. Det reguleres ny parkeringsplass for gn 14/33 ved veg 2 sør for tomt 9, og 2 m 
gangveg til gn 14/33 mellom tomt 4 og 5. Parkeringsplass og gangsti på gn 14/22 
utgår. 

 
 
Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
1130201605 Planbeskrivelse 
1130201605 Plankart fra offentlig ettersyn 
1130201605 Reguleringsbestemmelser fra offentlig ettersyn 
Uttalelse fra Fylkesmannen 
Uttalelse fra fylkeskommunen 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Uttalelse fra Bjørn Kåre Dahl 
Uttalelse fra Kristin E. Tesdal og Jan Narve Karlsen 
Uttalelse fra Harald Alvestad 
1130201605 Rådmannens endringsforslag ved sluttbehandling 
Sammendrag 
Forslag til reguleringsplan for et areal mellom Seldalsvegen (fv 518) og Vostervatnet har 
vært til offentlig ettersyn. I planforslaget inngår 9 eksisterende fritidseiendommer og 16 nye 
fritidseiendommer, samt 4 eksisterende boligeiendommer hvorav 3 er bebygd. Alle 
eksisterende bolig- og fritidseiendommer er foreslått regulert til byggeformål. I tillegg er det 
forslag om friluftsområder, landbruksområder, småbåtanlegg og naust samt areal for 
kommunaltekniske anlegg. I planen er det også restriksjonsområder for kulturminner og 
høyspentanlegg. 
Under offentlig ettersyn er det flere uttalelser som medfører at rådmannen vil anbefale en 
rekke endringer i planen. Anbefalte endringer vil ikke medføre færre tomter, med vil redusere 



størrelsen på tre av de nye tomtene og legge restriksjoner på bygging i områder lavere enn 
kote 51,5. i tillegg foreslås endring av adkomst og parkering til gn 14/33 samt andre mindre 
endringer, bl.a. ved kulturminnene hvor det er reist administrativ innsigelse fra 
fylkeskommunen.  
 
Fakta 
Planforslaget består av planbeskrivelse med ROS-analyse, kart og bestemmelser. Det 
foreligger også en egen arkeologisk registrering. 
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Reguleringsplaner behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 12. 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Området er uregulert. 
I kommuneplanen fra 2012 er området avsatt til hhv boliger, fritidsboliger og LNF-område 
 
Innkomne uttalelser 
Fra offentlig ettersyn foreligger følgende uttalelser: 

Fylkesmannen har faglige råd om at tomt 8, 9 og 13 tas ut av planen, at det reguleres 
friluftsområde langs hele vatnet i planområdet og at naustområdene BUN1 og BUN2 utgår. 
Fylkesmannen anbefaler en landskapsanalyse og har faglig råd om at sette mer presise krav 
for å opprettholde mest mulig vegetasjon i området. Fylkesmannen har også kritiske 
merknader til forhold i ROS-analysen. 

Rogaland fylkeskommunes kulturavdeling har administrativ innsigelse som kan frafalles 
dersom hensynssonene ved de automatisk fredede kulturminner ikke endres som det kreves 
i uttalelsen. 

Statens vegvesen har uttalelser vedrørende hastighetsgrense og siktkrav langs 
Seldalsvegen (fv 518).  

NVE har sendt sin generelle tilbakemelding for planer hvor det ikke spesifikt er ønsket 
bistand fra NVE. NVE minner om at det er kommunen som har ansvar for at det blir tatt 
nødvendig hensyn til flom- og skredfare i planen. 

Lyse Elnett AS har ingen merknader. 

Bjørn Kåre Dahl protesterer på vegne av eier av gn 14/23 på regulering av deres private 
brygge til småbåtanlegg BSB1. 

Kristin Tesdal og Jan Narve Karlsen (gn 14/33) har i dag adkomst over naboeiendommen gn 
14/22 og ønsker parkeringsplass og adkomst uavhengig av naboeiendommen, helst mellom 
tomt 4 og 5. 

Harald Alvestad (gn 14/16) har tinglyst rett til gangsti og bruk av Tominestøa, dvs på tomt 3 
hvor det også er regulert båthus. Tomten må tas ut av planen da den medføre privatisering i 
strid med tinglyst rettighet på et sted som også har vært brukt som badeplass av beboere i 
området. Hyttene ligger i tillegg altfor tett og endrer naturen inntil Vostervatnet. 



 
Barn og unge 
Det er ikke registrert spesielle aktivitetsområder for barn og unge i området, men både 
Vostervatnet og de ubebygde arealer vil være aktuelle leke og rekreasjonsområder for barn 
og unge. 
 
Naturmangfaldlova §8-12 
Kommunen kjenner ikke til at det er registrert spesielle biologiske eller geologiske 
forekomster i området. 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 
Alt. 1: Planforslaget fra offentlig ettersyn godkjennes, ev. med endringer. Vesentlige 
endringer kan medføre behov for nytt offentlig ettersyn eller avgrenset høring. 

Alt. 2: Planforslaget avvises. 
 
Vurdering og konklusjon 
Tomtetetthet mm 
Til førstegangs behandlingen foreslo rådmannen at tomt 8 og 9 utgikk, primært fordi de ville 
beslaglegge et område med et visst potensial for landbruk, mens forvaltningsutvalget ønsket 
de som foreslått av grunneier. Fylkesmannen gir faglig råd om at disse tomtene i tillegg til 
tomt 13 utgår, nettopp pga fremtidige landbruksinteresser. Rådmannen finner som tidligere 
at tomtene 8 og 9 vil være mindre attraktive til fritidsformål, men vil ikke på ny foreslå de 
fjernet. 

Fylkesmannen anbefaler en landskapsanalyse for overordnet vurdering av hytteplassering 
og anbefaler mer presise krav i § 4.2.3 for å bevare mest mulig vegetasjon i området. 
Rådmannens vurdering er at området er ganske oversiktlig og at ytterligere 
landskapsanalyser neppe vil medføre vesentlig nytt for vurdering av hytteplassering. Det er 
også vanskelig å lage mer presise bestemmelser for vegetasjon uten å spesifiserer og 
avmerke konkret det som skal bevares av vegetasjon. 

Friluftsområder 
Fylkesmannen tilrår at rådmannens forslag til første gangs behandlingen innarbeides i 
planen, dvs friluftsområde ved de tre nordligste tomtene, tomt 1-3, og fjerning av nye 
nausttomter i sør, BUN1 og BUN2. Også disse to punktene av rådmannens anbefaling ble 
fjernet ved første gangs behandlingen, men rådmannen finner likevel å ville fremme forslaget 
ved tomt 1-3 på ny med tilsvarende begrunnelse:  
De tre nye tomtene i nord - hvorav en har plass for tennisbane og alle har mulighet for 
garasje og naust - legger beslag på en ubebygd strandlinje som kan være et tilbud som 
friområde med tilgang til vatnet for de nye hyttetomter som ikke grenser til vatnet. De små 
ledige arealene langs vatnet som er igjen på eiendommen bør avsettes til friområde som 
kommer alle eksisterende og nye hytter til gode. I sør er dette fulgt opp ved at strandsonen 
mellom gn 14/26 og gn 14/33 er foreslått regulert til friluftsområde, riktig nok med to nye 
naust ved en eksisterende brygge. 

Rådmannen vil derfor foreslå at friluftsområdet ved vatnet i nord utvides i 20-25 m bredde 
langs vatnet helt til plangrensen mot nord, og at byggegrensen på tomtene 1-3 trekkes 10 m 
fra grensen til friluftsområdet. 

Kulturminner 



Rådmannen viser til fylkeskommunens administrative innsigelse og vil foreslå at plankart og 
bestemmelser endres slik fylkeskommunen foreslår for at innsigelsen kan imøtekommes, dvs 
at hensynssone H570_1 inngår i H730_1 og hensynssone H570_2 inngår i H730_2. Dette 
medfører at § 7-2 utgår. 

I tilleggsuttalelse foreslår fylkeskommunen også at friluftsområdet rundt hensynssonen 
H570_2 endres til LNF-område underformål vern, med bestemmelse om at området skal 
bevares som i dag. Dette for å hindre at området brukes til f.eks. parkering og lagring mm. 
Rådmannen vil anbefale denne endringen, som vil sikre et noe større areal rundt 
kulturminnet som ligger noe  inneklemt mellom nye tomter og veg. 

Frisiktsoner mm 
Rådmannen viser til vegvesenets uttalelse hvor det kreves siktlinjer ved avkjørsel til gn 14/31 
og 14/42. Tillatelse til utvidelse av denne eksisterende avkjørsel til også å gjelde for gn 14/42 
var gitt av vegvesenet i 1976 med krav om frisikt på 5x40 m målt på vegkant. Rådmannen vil 
anbefale at dette medtas i planen. 

ROS-analysen 
Fareområde høyspent 
Forslagsstiller oppgir Lyse som kilde for at høyspentanlegget er 10 kV. Lyse har for øvrig 
ingen merknader til planforslaget, herunder bredden på faresonen langs linjene. 

Brann 
Strand brannvesen, som nå er en del av Rogaland brann og redning iks, har tidligere oppgitt 
at innsatstiden er under 30 minutter. Kjørebredde for brannbil er 3 m og vegsystemer er 
regulert 3,5 m. Radiene i kryss er imidlertid noe knappe på 4 m, og rådmannen vil anbefale 
at de økes til radius 7 i kryssene ved veg 1-4 for bedre tilkomst. 

Trafikkulykker 
Rådmannens vurdering er at økning av fritidsboliger i området ikke vil medføre spesiell risiko 
for trafikkulykker. Selv om det i dag er 80-sone på Seldalsvegen er det regulert 
tilfredsstillende frisikt i vegkryssene og ingen nye tomter grenser direkte til Seldalsvegen. 

Flom 
Forslagsstiller viser i planbeskrivelsen til at det er vist flomfare langs Vostervatnet i 
kommuneplanen og aktsomhetsområde i NVE sitt flomsonekart. I ingen av tilfellene er det 
gjort spesifikke vannlinjeberegninger ved flom. I bestemmelsene er det krav om at 
fritidsboliger skal ligge 3 m over Vostervatnet. Vostervatnet ligger i følge kartet på kote 48,5 
og alle eksisterende hytter, bortsett fra den sørligste, gn 14/23, ligger over kote 51,5. 
Rådmannen vil anbefale at området opp til kote 51,5 derfor vises som fareområde i 
plankartet med tilhørende bestemmelse. For de foreslåtte tre nordligste tomter, tomt 1-3 
betyr det at en stor del av tomtene vil ligge i fareområdet, også selv om de blir redusert av et 
friluftsområde langs vatnet slik rådmannen foreslår. Kravet om ny fritidsbebyggelse 3 m over 
Vostervatnet vil uansett medføre at bygging lavere enn kote 51.5 ikke er tillatt her; ved ev. 
bygging innen fareområdet må terrenget/bygningen heves til minst kote 51,5 dersom det ikke 
foretas nøyaktige flomberegninger som tilsier at det kan bygges lavere uten risiko ved en 
200-års flom. 

Adkomst til tomt B 



Gangadkomst til gn 14/33 (tomt B) er foreslått regulert over gn 14/22 (tomt C) hvor det i dag 
går sti. Eier av tomt B ønsker å få regulert adkomst utenom tomt C, da et eierskifte her vil 
kunne vanskeliggjøre fortsatt bruk. En slik adkomst vurderes mest hensiktsmessig og til 
minst ulempe for andre dersom den blir regulert fra veg 2 og med gangsti mellom tomt 4 og 
5. Denne løsningen er forelagt forslagsstiller via plankonsulent og ønsket herfra er å ikke 
regulere slik adkomst mellom tomt 4 og 5.  

Ut fra en overordnet vurdering vil rådmannen likevel anbefale en slik løsning; tomt B vil ellers 
være den eneste tomt som har sin adkomst over en annen privat hytteeiendom og ikke 
direkte fra det regulerte private vegsystemet. Å regulere en plass for 2 biler til gn 14/33 ved 
veg 2 og en 2 m gangsti herfra til gn 14/33 vurderer rådmannen å være til svært liten 
ulempen for forslagsstiller og grunneier, men en stor fordel for både gn 14/33 og gn 14/22. 
Endringen vil kun medføre en svært begrenset reduksjon i størrelsen av tomtene 4-7, i tillegg 
til en parkeringsplass på ca 40 m². Alternativ til parkering ved veg 2 kan være en kjøreveg i 3 
m bredde fra veg 2 og frem til gn 14/33. 
Reguleres det ny gangveg til gn 14/33 kan parkeringsplassen og gangstien på gn 14/42 utgå. 

Småbåtanlegg BSB1 
Det må beror på en misforståelse dersom småbåtanlegget SBS1 oppfattes som felles for 
flere eiendommer. Den eksisterende brygge inngår som privat anlegg for gn 14/23. 

Tominestøa 
Alvestad viser til sine tinglyste rettigheter ved Vostervatnet som hevdes å bli hindret ved 
utbygging som foreslått spesielt på tomt 3 hvor det også er regulert naust (BUN3).  
Tinglyste rettigheter oppheves ikke av en ny reguleringsplan, men planen kan i praksis 
vanskelig- eller umuliggjøre tinglyst bruk. Omvendt kan rettigheter hindre gjennomføring av 
planen inntil de ev. blir opphevet. Rådmannen vil for øvrig vise til sitt forslag om å regulere 
strandsonen i det aktuelle område til friluftsområde; adkomst til vatnet her vil kunne skje via 
veg 3. 

 
 
 


