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1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG 

1.1 Om planarbeidet  

Anko AS har på vegne av Innovasjon Jørpeland AS, laget et forslag til detaljreguleringsplan 

for område vist som sentrumsformål (S4) i områdeplan for Jørpeland Sentrum.  

Formålet med planen er å legge til rette for bolig med handel/tjenesteyting. 

Det legges opp til ca 54 boenheter og 19 daa m2 næring. Atkomst til planområdet planlegges 

fra vest via den nye veiforbindelsen som kommer her. Gatenavn er ikke gitt enda, men i 

Områdeplan for Jørpeland sentrum er den angitt som O_V3. Planområdet innbefatter flere 

gnr/bnr innenfor området avsatt som S4 i Områdeplan for Jørpeland sentrum. Oversikt over 

hvilke eiendommer det gjelder, er listet opp under punkt 3.2 Eierforhold innenfor 

planområdet. Planområdet tar også med seg tilgrensede veier i nord og øst, for å vise 

overgang mellom eksisterende veier og ny veiforbindelse. Planområdet omfatter ca 9 daa i 

Jørpeland sentrum, se kartutsnitt.  

 

Figur 2: Oppstartvarsel kart S4 Jørpeland 
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Reguleringsplanen er i samsvar med overordna planer, og inneholder ingen tiltak nevnt i 

forskrift om konsekvensutgreiing, vedlegg I eller II. Planen skal derfor ikke konsekvens 
utredes.   

 

1.2 Saksbehandling 

Tabell 1-1 viser en oversikt over saksgangsprosessen i Strand kommune, med foreløpige 

behandlingsdatoer: 

 Tabell 1: Forventet saksgang 

 

1.3 Medvirkning  

Oppstart av planarbeidet ble varslet via annonse i Strandbuen 16.06.17, og via kunngjøring 

på Strand kommune sine hjemmesider.   

Offentlige styresmakter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og andre private 

rettshavere ble varslet i brev datert samme dag 16.06.17. 

Innkomne merknader er refererte og kommenterte i kapittel 6. 

2 PLANSTATUS OG RAMMEVILKÅR 

2.1 Overordnede planer  

Følgende overordna planer ligger til grunn for dette planforslaget.  

 Regionplan for Jæren 2013-2040, vedtatt 22.10.13 

 Kommuneplan for Strand kommune 2012-2022, vedtatt 12 september 2012 

 Områdeplan for Jørpeland Sentrum, vedtatt 23.09.15 og sist revidert 29.02.16. 

2.2 Gjeldene reguleringsplaner  

Gjeldene reguleringsplaner er tilsidesatt av «Områdeplan for Jørpeland sentrum»  

 

 

Hvor hen Hva Når  

 Oppstarts varsel 07.06.17  

Forvaltningsutvalget 1 gangs behandling 14.09.17                  (uke 37)  

 Offentlig ettersyn Minst 6 veker  

Forvaltningsutvalget 2 gangs behandling 23.11.17                  (uke 47)  

Kommunestyremøte Endelig vedtak 13.12.17                  (uke 50)  

 klagefrist 2 veker + ferie           
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1 Planområdets beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Planområdet ligger i sentrum av Jørpeland, Strand kommune, og inkluderer hele området 

vist som S4 og O_V3 i områdeplan for Jørpeland sentrum, samt tilgrensede veiareal. 

Planarealet er på ca 9 dekar totalt, og er avgrenset av Rådhusgaten i øst, Folkets hus vegen 

i nord, ny veiforbindelse 0V3 i vest, og til og med bygget som huser Brio i dag i sørlig ende.  

Området sør for planområdet er vist som grøntareal i «Områdeplan for Jørpeland».  

 

Figur 3: Planområdets beliggenhet, Jørpeland 

 

Figur 4: Illustrasjon av Planområde S4 

 

Eiendommer (gnr/bnr) 
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3.2 Eierforhold innenfor planområde 

Eiendommene er eid av følgende parter jf. matrikkeldata:  

Tabell 2: Eierforhold 

 

3.3 Landskap og topografi  

Området ligger innenfor dagens sentrumsareal, og består av bebygd areal. Det heller fra 

nord mot sør, og litt fra nordvest mot sørøst.  

3.4 Sol- og skyggeforhold, og vind. 

Området har gode solforhold, da området heller mot sør og ikke har noen fjell foran som 

skaper skygge. Vindmessig blåser det godt når det først blåser. Fremherskende vindretning 

om sommeren er fra øst og sør, og vinterstid er det vest og nordvest. 

Middelverdien for vind anslås til å være ca 3,0 - 3,5 m/s. Dette vil klassifiseres som 

«komfortabelt» for spaserende, men «ukomfortabelt» for sittende. Derfor er det anbefalt med 

vindskjermingstiltak innenfor området der det er ment for lengre utendørs opphold, som ikke 

allerede ligge i le eller er skjermet av bygninger. Ellers se egen vindrapport som foreligger 

som vedlegg, Vindanalyse, datert 22.08.2017 

 

3.5 Eksisterende bebyggelse og arealbruk 

I nord står det et eldre bygg – Folkets hus (Ikke SEFRAK registrert), og i sør ett næringsbygg 

som rommer blant annet Sport 1 Jørpeland. Ellers er det 9 bygg med ene- og tomanns 

boliger i området og tilhørende garasjer og parkering.   

49/384, 49/657, 49/502, 49/383,49/385, 
49/197,49/198 

Moks Tomter AS 

49/613 Kleppa Sven 

49/386, 49/382 og 49/476 Strand Kommune 

49/611 Jansen Jostein 

49/99 Avd. 25 Fellesforbundet 

49/ 142 og 49/185 Svarstad Torbjørn og Wenche Karin Aarsten 

49/280 Kvam Astrid Elinor (Død)  

49/612 Liestøl Inger Martine 
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Figur 5: Illustrasjonsfoto mot planområde, sett fra Rådhusgaten, 1 

 

Figur 6: Illustrasjonsfoto mot planområde, sett fra Rådhusgaten, 2 
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Figur 7: Illustrasjonsfoto mot planområde, sett fra Rådhusgaten, 3 

 

3.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kjente registrert i nasjonale kartbaser, eller nevneverdige naturverdier. 

3.7 Offentlig og privat servicetilbud 

Per dags dato finnes det en frisør, sportsbutikk og en lekebutikk innenfor planområde. Fra 

planområdet er det gå- og sykkel avstand til de tilbudene du trenger i hverdagen, slik som 

skole, barnehage og butikker. Se vedlagt Mobilitetsplan for S4 Jørpeland Sentrum. 

3.8 Barn og unges oppvekstsvilkår 

Det er ikke spesielle forhold knyttet til barns interesser i planområdet i dag, annet enn private 

hager.  

3.9 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Det er gjennomført nødvendige vurderinger etter lov om naturmangfold §§ 8 – 12.  
Det er ikke registrert spesielle naturverdier, eller arter innenfor planområdet i naturdatabasen 

til direktoratet for naturforvaltning (dirnat.no).  

3.10 Friområder og friluftsliv i nærmiljøet 

Det er få opparbeidede grønt- og friareal i nærmiljøet i dag, og ingen innenfor planområdet. 

Men setter du deg i bilen har du store fjell og tur områder innenfor 5-8 min kjøring. 

Prekestolen og 7-Fjellsturen er bare noen av eksemplene på merkede turer en kan benytte 

seg av i området. Ellers vil det komme flere slike områder i nærmiljøet etter hvert som 

«Områdeplan for Jørpeland Sentrum» blir opparbeidet som planlagt.  Den nærmeste vil 

grense til planområde i sør.  
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3.11 Transportsituasjonen 

Det er flere offentlige fergetilbud som går til og fra Strand kommune. Fra Jørpeland sentrum 

kan en ta båt til Lauvik om en kjører østover, og båt til Stavanger om en kjører vestover. Det 

er gang og sykkelveier på deler av disse strekningene, men mot Lauvik strekker det seg ikke 

helt frem til ferje kaia. Internt i Jørpeland sentrum fins det fortau i dag, noen steder til og med 

tosidig. Dette vil bli bedre når «Områdeplan for Jørpeland sentrum» er opparbeidet. 

Offentlige busstilbud fins det flere av, også de som tar deg ut av kommunen til blant annet 

Forus- Stavanger, og Hjelmelandsvågen. Planforslaget vil ikke endre på dette, utover å 

iverksette tiltak fra områdeplanen, og interne gangforbindelser i og langs det nye bygget.  

3.12 Teknisk infrastruktur 

Det må vises til i Teknisk Plan og Utbyggingsavtale hvordan en skal koble seg på VA.  

3.13 Grunnforhold  

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Nye vil bli foretatt i forbindelse med byggesaken.  

I hovedsak består grunnen av tykk morene med middels godt egnet infiltrasjonsevne, ifg. kart 

fra NGU. Se fig.8 og 9. Dette stemmer også med observasjoner fra lokalkjente. NGU sine 

kart viser ingen fare for skredfare for snø eller steinsprang. Heller ingen aktsomhetsområder.  

 

Figur 8: Morene, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Figur 9: Infiltrasjonsevne, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 

3.14 Støyforhold 

Se egen støyrapport, Støy rapport Sinus 11.07.17.  

3.15 ROS analyse (eksisterende forhold) 

 
 

NATURRISIKO Forhold som kartlegges  Vurdering  Ansvarlige  

  Ja Nei  Merknad  

Skred/Ras/Ustabil 
grunn (snø, is, 
stein, leire, jord og 
fjell)  
Flom  
 
 
 
Radon  
 
Ekstremvær 
 
Lyng/Skogbrann  

Er området utsatt for snø- eller steinskred  x  NGU 

Er området geoteknisk ustabilt? Fare for 

utglidning? 

 x  NGU 

Er området utsatt for springflo/flom i sjø?  x  NGU 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, (lukket 

bekk?) 

 x  NGU 

Kan drenering føre til oversvømmelser i 

nedenforliggende områder? 

 x  NGU 

Er det radon i grunnen?  x   Sikret i TEK 

Kan området være ekstra eksponert for økende 

vind/ekstremnedbør som følge av endring i 

klima? 

x   Geodata 

VA (vann) 

Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare 

for bebyggelse? 

 x  Brannvesenet 

Regulerte vann Er det åpent vann i nærheten, med spesiell fare 

for usikker is eller drukning. 

 x  NGU 

Terrengformasjoner  Finnes det terrengformasjoner som utgjør en 

spesiell fare (stup etc.) 

 x  NGU 

 

VIRKSOMHETSRISIKO Forhold som kartlegges  Vurdering  Ansvarlige  

  Ja Nei Merknad  

Tidligere bruk  Er området (sjø/land) påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomheter?   

 x    

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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 Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering? 

 Militære anlegg, fjellanlegg, 

piggtrådsperringer? 

 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.? 

 Landbruk, gartneri 

Virksomheter med 

fare for brann og 

eksplosjon 

Er nybygging i området uforsvarlig?   x   

Vil nybygging legge begrensninger på 

eksisterende anleggs mulighet for 

videreutvikling? 

 x   

Vil nybygging utgjøre en økt brannrisiko for 

omliggende bebyggelse dersom spredning?  

x   (BR, DSB) 

Virksomheter med 

fare for 

kjemikalieutslipp eller 

annen akutt 

forurensning 

Er nybygging i nærheten uforsvarlig?   x   

Vil nybygging legge begrensninger på 

eksisterende virksomhet?   

 x   

Høyspent  Går det høyspentmaster gjennom området som 

påvirker området med magnetiske felt?  

 x  NVE 

Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 
master?  

 x   
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TRAFIKK Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige  

  Ja Nei Merknad  

Ulykkespunkt Er det kjente ulykkespunkt på transportsnettet i 
området?  

 x   

Farlig gods Er det transport av farlig gods gjennom 
området?  
Foregår det fylling/tømming av farlig gods i 
området? 
 

 x   

Myke trafikanter Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportsnettet for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Til barnehage/skole 

 Til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg 

 Til forretninger 

 Til busstopp  

 x   

Støy og 

luftforrurensning 

 Er området utsatt for støy? 

 Er området utsatt for luftforurensning? 

 x Ikke mer 

enn hva 

et 

moderat 

bysenter 

genererer. 

 

Ulykker i 

nærliggende 

transportårer 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportsårer 
(industriforetak med mer) utgjøre en risiko for 
området?  

 Hendelser på veg 

 Hendelser på jernbane 

 Hendelser på sjø/vann/elv 

 Hendelser i luften  

 x   

 

SAMFUNNSSIKKERHET  Forhold som kartlegges  Vurdering  Ansvarlige  

  Ja Nei Merknad   

Kritisk infrastruktur  

 

 

Medfører bortfall av tilgang på 

følgende tjenester spesielle ulemper 

for området?  

 Elektrisitet 

 Tele 

 Vannforsyning 

 Renovasjon/spillvann 

 Veier, broer og tuneller 

(særlig der det ikke er 

alternativ adkomst) 

x   Lyse 

IVAR 

Renovasjonen 

VA-verket  

Vegvesenet 

Høyspent  Vil tiltaket endre (styrke/svekke) 

forsyningssikkerheten i området? 

 x  NVE 

Lyse  

Beredskapstiltak    x  Brannhydrant 

legges inn i 

bestemmelser. 

Brannvesenet  

VA-verket  

Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

 x  Brannvesenet  

Terror og sabotasje Er det spesiell fare for terror eller 

kriminalitet i området? (ved plassering 

av utsatt virksomhet)  

 x Ikke mer enn 

hva et 

moderat 

bysenter 

genererer. 

Politiet  

 

 Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje/terrormål?  

 Er det ev terrormål i 

 x  Politiet  
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nærheten 

Skipsfart 1 Er det planlagt en sjønær utbygging? 

Vil dette få konsekvenser for farleder 

eller strømforhold? 

 x   

Skipsfart 2 Er det fare for at skipstrafikk fører til: 

 Utslipp av farlig last 

 Oljesøl 

 Kollisjon mellom skip 

 Kollisjon med bygning 

 Kollisjon med infrastruktur 

 x   
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

4.1 Arealformål og arealstørrelser  

Planområdet er ca 9 daa, fordelt på fleire formål som vist i tabell 4-1. Planen vil bli regulert 

over fleire parallelle plannivå.   

4.2 Reguleringsformål 
Formålet med reguleringsarbeidet er å åpne for ny hensiktsmessig arealbruk i forhold til 

overordnet områdeplan for sentrum. Det legges opp til bystruktur med blandet arealbruk, slik 

at en kan oppføre boligformål på samme område. Det er da tenkt handelssenter og 

boligblokker. 

 

 

Figur 10: Utsnitt av Plankart datert 06.11.2017 
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Figur 11: Illustrerende snitt ved ny bebyggelse, av Tegninger datert 060617 

 
 
Kombinert boligbebyggelse og forretning; Det reguleres for boligblokkbebyggelse på 
toppen av tre etasjer med næring og handel. Dette er detaljert ellers i planbeskrivelsen og 
bestemmelsene. 
 
Annen offentlig eller privat tjenesteytelse; Folkets Hus blir ikke rørt i planforslaget. 
 
Annet uteoppholdsareale; Området skal utarbeides som et offentlig torg mot Folkets hus. 
 
Veg; Reguleringen stadfester eksisterende adkomstveg o_V4 Rådhusvegen så lenge den 
fungerer som veg og ikke miljøgate, samt o_V13 Folkets Hus Vegen og deler av o_V3 
opprettes innenfor plangrensen. Se vedlegg Transport lastebil.pdf for illustrasjon av innkomst 
av lastebil. 
 
Gang-/sykkelveg; Planforslaget stadfester område for gang-/sykkelveg som illustrert i 
Områdeplan for Jørpeland sentrum.  
 
Fortau; Planforslaget stadfester område for fortau som illustrert i Områdeplan for Jørpeland 
sentrum.  
 
Parkering; Reguleringen stadfester a_P1 som parkeringsflate på grunn, og parkeringskjeller 
i U etasje for handelssenter og boligblokk. 
 
Annen veggrunn - grøntareal; Området er offentlig areal, og kan beplantes. I felt a_AV_1 
skal det plasseres en brannhydrant. 
 

4.3 Forhold til overordna planer  

Den nyeste planen som berører dette området er «Områdeplan for Jørpeland». Den legger 

hovedføringene for utarbeidelsen av dette planforslaget.  Planforslaget er i tråd med denne, 

bortsett fra at det mot nord er høyeste punkt på bygget, mens områdeplanen forutsetter at 

dette er det laveste punktet. Målt i høydemeter.   

4.4 Bygningenes plassering og utforming  

Høyde  

Det skal bygges 3 boligblokker, over to og en halv etasjer med næring og en og en halv 

etasje med parkering. Etasjehøyde for boliger er max 3.2 meter og for næring max 4.0 meter. 

Etasje mot gågaten er satt til høyde på 5 meter slik kravet i områdeplanen tilsier i § 6.3 

Utnyttelse – beregning av BRA og høyder.  
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4.5 Grad av utnytting  

Delfelt S4 har en definert utnyttelsesgrad fra områdeplan på minimum 120 % BRA og 

maksimum 240%. Bygget som skal oppføres på tomten kommer til å legge seg opp mot 

maksimumsgrensen. 

4.6 Antall boliger og boligstørrelser  

Det vil være omtrent 54 boenheter her, hvor størrelsen vil variere fra 90 m2 til 125  m2. Dette 

vil gi muligheter for stor variasjon i type sammensetning på fremtidige beboere.  

4.7 Estetikk  

Det legges stor vekt på at bygget skal utføres med en godt gjennomført estetikk, slik at det 

kan være et positivt tiltak i Jørpeland sentrum. Spesielt viktig blir det med fasaden for de tre 

nederste etasjene, for å bidra til et inviterende og innbydende gaterom.  

4.8 Byggegrenser  

Byggegrensene er lik dem som er satt i områdeplan for Jørpeland, bortsett fra ett punkt. De 

byggegrensene som er satt for å sikre sikt mot fjell er i denne planen heller fordelt på to 

siktlinjer istedenfor en samlet. Hensikten med å ivareta siktlinjene er fremdeles ivaretatt med 

den foreslåtte løsningen.  

4.9 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Planen kommer til å koble seg på det eksisterende vegnettet i sentrum, da hovedsakelig 

Rådhusgaten. Ifølge kommunens områdeplan skal store deler av sentrum på sikt endres, og 

da skal også et nytt og oppgradert vegsystem bygges. Planen er tråd med områdeplanen, og 

kommer derfor til å kunne kobles inn på det nye vegsystemet når det opprettes. 

Delfeltet vil fint fungere også i dagens situasjon, da spesielt med tanke på større kjøretøy 

som må kunne komme inn til område med tanke på varelevering. Se illustrasjon under som 

viser at en lastebil kan kjøre inn til området både med dagens vegsituasjon, og med den 

planlagte fremtidige. 
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Figur 12: Illustrasjon Transport lastebil 

4.10 Parkering 

Se vedlagt Tegninger datert 060617 og illustrasjonstegning Plankart S4_V1 _1_1000.pdf for 

å se hvordan parkering er planlagt i parkeringskjeller/anlegg. 

4.11 Grønnstruktur  

Planforslaget legger opp til en opparbeiding av en grønn sone rundt bygget for å etablere et 

positivt gatemiljø. Hoveddelen av forslagets grønnstruktur ligger på taket til tredje etasje, der 

det vil bli etablert et «grønt tak» som skal fungere som et uteoppholdsareal. 

4.12 Energiløsninger  

Bygget i sin helhet må følge TEK10 kapittel 14 Energi, § 14-2. Krav til energieffektivitet.  
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5 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET  

5.1 Konsekvenser for miljø, helse og trivsel  

Planforslaget vil være en brikke i områdeplanen for Jørpeland sentrum, og vil på den måten 

være med på å styrke sentrumsidentiteten. I seg selv legger planen opp til handel og 

boligbebyggelse, men indirekte vil den kunne føre til økt bruk av sentrum og vil da kunne 

heve stedets karakter i henhold til overordnede planer. 

 

5.2 Konsekvenser for naturmangfold  

Planforslaget vil ikke redusere natur, landskaps- og miljøkvaliteter i området, ettersom det 

ikke er betydelige naturkvaliteter pr. dagens situasjon. Planforslaget vil lanskapsmessig 

inngå som en del av bebyggelsen i områdene omkring, og som en naturlig del av 

områdeplanen for Jørpeland sentrum. 

Naturmangfoldsoven § 8. (kunnskapsgrunnlaget) 

«Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet.» Naturmangfoldloven § 8 er tatt til følge og vurderes overholdt. 

Som nevnt er det ikke noe i området naturmangfold i dagens situasjon som kan ta skade av 

en fremtidig utbygging. Det ligger allerede i et utbygget område, der det av natur og vekst er 

plen og hekker på privat grunn. 

Naturmangfoldsloven § 9. (føre-var-prinsippet)  

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet.»  Det er ingen ting som tyder på at tiltaket vil forårsake en risiko for alvorlig 

eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

Naturmangfoldsloven § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.»  Det er ingen ting som tyder på at tiltakene vil volde 

skade på naturmangfoldet, ei heller påvirke et økosystem vesentlig negativt.   

Naturmangfoldsloven § 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 

karakter.»  Det er ingen ting som tyder på at tiltakene vil volde skade på naturmangfoldet. 

 

5.3 Sol- og skyggeforhold  

Se vedlagt Solstudie 06.11.17.pdf. 

5.4 Friluftsliv, stier, grøntstruktur 

Området ligger midt inne i et utbygd byområde. Eksisterende og planlagte friområder nevt i 

Områdeplan for Jørpeand sentrum er tatt til følge og vil underlegge seg dens bestemmelser. 

Friområde o_F1 løper langs sørsiden av planområdet ved Torget. 
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5.5 Støy  

Se egen støyrapport, Støy rapport Sinus 11.07.17.  

Målsettingen er at alle felles uteplasser samt private terrasser/balkonger skal ha 

uteoppholdsareal med støynivå mot Lden ≤ 55 dB. 

For å oppnå dette anbefales et tett rekkverk med høyde på 1,2 m. Endelig høyde må 

avklares med byggesøknad. Se vedlagt kart i støyrapport, her vist utdrag fra. 

 

Figur 13: Utdrag fra Støyrapport, med tiltak    Figur 14: Utdrag fra Støyrapport, uten tiltak 

 

5.6 Barn og unges interesser 

Dagens forhold 

Innenfor planområdet er det ikke noe betydningsfullt offentlig leke- eller oppholdsområde for 

barn og unge.  

Konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget gjør ikke noe direkte for å opprette lekeplass eller lignende på området. Så på 

den måten blir det ikke noen direkte forskjell med tanke på barn og unges interesser. Det 

som vil kunne påvirke situasjonen på en mer indirekte måte vil være at områdets kvalitet vil 

økes, og med det kan skape merverdi som bysenter med flere virksomheter i området. 

5.7 Universell utforming 

Terrenget heller slakt nedover fra nordøst til sørvest og sør. Inngang til handelssenteret og til 

boligblokkene vil være plassert slik at den kan komme seg til dem ned universelt utformede 

atkomstveier. Dette er også sikret i bestemmelsene. 

5.8 Energiforsyning 

Sikret i bestemmelser, og må vises til i byggesaken. 
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5.9 Renovasjon 

Sikret i bestemmelser, og må vises til i byggesaken. 

5.10 Trafikkforhold  

Planforslaget vil ikke medføre noen negative endringer på dagens gang- og sykkelveisystem. 

I forhold til Helhetlig landskapsplan & formingsveileder – for Jørpeland sentrum, Strand 

kommune 25.08.2017 skal Rådhusgaten utformes som en miljøgate på sikt. Dette er ikke 

noe som planforslaget gjør noe med, men vil utforme fortau og vei på en måte som ikke 

kommer i strid med dagens situasjon, og kan lett endres til en eventuell utbygging av nevn 

landskapsplan. 

Planforslaget kommer til å utbedre vegsituasjonen med å utarbeide Folkets Hus Vegen 

o_V13 og o_V3 innenfor planområdet. 

5.11 Berørte eiendommer  

Berørte eiendommer innenfor plangrensen vil bli sanert til fordel for nytt formål innenfor 

delfelt S4. 

 

6 KONSEKVENSUTREDNING 
Se kap 1.1 og utdrag fra Planinitiativ: 

«Forslagsstiller har tatt stilling til lovverket som omhandler behovet for 

konsekvensutredning og har på bakgrunn av dette kommet til følgende konklusjon.  

«Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning i samsvar 

med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1.»  Kommunen har i telefonsamtale med 

plankonsulent sagt seg enig i den konklusjonen. Det er derfor ikke tatt med i forventet 

saksbehandlingsprosess listet opp under punkt 9.» 
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7 FORHÅNDSKUNNGJØRING  
Oppstartsmøte for planarbeidet ble holdt 23.06.2017. Tilstede på møtet var Laila Alvestad for 

Anko AS, Steinar Skjervik, Tore Bakken og Børge Oanes for Innovasjon Jørpeland, Tore 

Nådland for IVAR (delvis), Sunniva Idsø og Ingeborg Sedberg Eie fra plan i Strand 

kommune. 

Brev med varsling om oppstart om planarbeidet ble sendt naboer gjenboere og 

høringsinstanser 16.06.17. Planen ble også kunngjort på www.strand.kommune.no og via 

annonse i Strandabuen samme dato. 

 

 

Aktuelle problemstillinger var plangrense, forhold til eksisterende lekeplass og tilgjengelighet 

og brukbarhet av tilgrensende friområde 

7.1 Innkomne merknader  

Planen ble varslet i Strandbuen den 16.06.17 og via hjemmesidene til Strand kommune, med 

ekstra lang frist (7uker mot normalt 4 uker) for å ta hensyn til ferieavvikling, 04.08.17.  

Berørte parter ble tilskrevet direkte. Følgende merknader kom inn:   

Datert Fra hvem Hva Vår 
kommentar 

Konsekvens 

12.07.17 Lyse Lyse har følgende 
merknader til 
planarbeidet: 1. Vurdere 
behov for ny nettstasjon i 
planområdet. For å sikre 
strømforsyning til nye 
boliger, næringsbygg mv. 
må kanskje ny 
nettstasjon etableres. 
Foreløpig har vi ikke 
tilstrekkelig underlag for 
å ta stilling til dette. 
Dersom det totalet 
effektbehovet 
(strømbehovet) for nye 
bygg avklares og sendes 
til oss, kan vi ta stilling til 
om ny nettstasjon må 
etableres eller ikke.  
 
Dersom effektbehovet 
ikke avklares må det 
avsettes areal til 
nettstasjon, slik en 
nettstasjon kan etableres 
ved behov.  
 
2. Etablering av 
nettstasjon.  

Energibehov 
foreligger ikke 
på gjeldene 
tidspunkt, så 
kravene 
innarbeides i 
sin helhet i 
bestemmelsene
.  

Krav 
innarbeides 
som omtalt i 
bestemmelsen
e 

http://www.strand.kommune.no/
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En nettstasjon må 
etableres på bakkenivå, 
ha direkte kjøreadkomst 
hele døgnet for stor 
lastebil, og 
tilfredsstillende 
ventilasjonsforhold. I 
tillegg vil den ha et 
arealbehov på 5x5 meter 
sentralt plassert i 
området. Dette må 
ivaretas i 
reguleringsbestemmelse
ne.  
Ikke alle steder er egner 
for plassering av 
nettstasjon, og derfor 
viktig at Lyse kontaktes 
tidligst mulig for å avklare 
hvor i planområdet 
nettstasjonen kan 
plasseres.  
3. Flytting/omlegging av 
Lyses eksisterende 
infrastruktur. 
Dersom planen medføre 
flytting/omlegging av 
eksisterende infrastruktur 
som kabler, rør, 
nettstasjon o.l. må det 
avsettes areal i 
planområdet for 
etablering av infrastruktur 
som flyttes/omlegges.  
4. Driftsettelse før 
innflytting. 
Nettstasjon og tilhørende 
kabelnett må settes i drift 
før ny bebyggelse kan 
tas i bruk.  
5. Ivareta Lyses 
eksiterende infrastruktur.  
Lyse har eksisterende 
infrastruktur i 
planområdet som må tas 
hensyn til. Ved graving 
må det gis beskjed til 
Lyse i god tid før 
gravearbeidet 
påbegynnes. Skal det 
arbeides i nærheten av 
Lyses anlegg som 
høyspentkabler, 
høyspent linker, gass o.l. 
må det inngås «Nær 
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ved» avtale. Hva som 
regnes som «Nær ved», 
og hvordan en slik avtale 
inngås, se https://www. 
Lysenett.no/byggeoggrav
e/  
Se også kart og skjema 
som får tilsendt når det 
inngis gravemelding til 
Lyse. Her står ytterligere 
opplysninger om 
sikkerhetstiltak.  
 
I tillegg til overnevnte 
gjør vi oppmerksom på at 
flytting/endring av Lyses 
infrastruktur, og nye 
tilknytninger, må utføres i 
tråd med Lyses gjeldene 
retningslinjer.  

28.06.17 Fylkesmannen 
i Rogaland 

Saken gjelder varsel om 
oppstart med plan 
201606, 
detaljreguleringsplan for 
felt S4 Jørpeland 
Sentrum, Strand 
kommune. Formålet med 
planarbeidet er å legge til 
rette for 
næring/forretning og 
bolig med tilhørende 
funksjoner, samt 
tilhørende atkomstveier.  
Planarbeidet må skje i 
tråd med overordnet 
plan.  
Varslet planområdet 
ligger sentralt i Jørpeland 
Sentrum, slik at det vil 
være fornuftig med høy 
arealutnyttelse og 
kombinasjon som nevnt 
med bolig og 
handel/næring.  
I videre planarbeid er det 
viktig at det blir lagt til 
rette for gode ute- og 
lekeareal, og at dette 
skjer i samsvar med de 
rikspolitiske retningslinjer 
for barn og unge i 
arealplanleggingen. Jf. T- 
2/08.  
Det må legges til rette for 
trafikksikker tilkomst, 

Områdeplan for 
Jørpeland 
sentrum har 
ganske 
detaljerte krav 
for område. 
Disse er knyttet 
opp både mot 
plankart og 
bestemmelser 
og vil ivareta de 
krav som er 
nevnt her.  

Krav 
innarbeidet 
som omtalt i 
bestemmelsen
e.  
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samt gode gang- og 
sykkelløsninger, 
herunder god dekning for 
sykkelparkering.  

17.07.17 Statens 
vegvesen 

Statens vegvesen har 
ingen merknader til 
varselet, men tar 
forbehold om ytterligere 
merknader når planen 
legges ut til offentlig 
ettersyn. 

Tatt til 
orientering 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


