
Saksframlegg 
 
Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID  
Sunniva Idsø 1130201606 

 
16/2210 

   
 
Saksnr  Utval g Type Dato 
013/19 

 

Forvaltningsutvalget PS 07.02.2019 

002/19 
 

Kommunestyret PS 20.02.2019 
 
Sluttbehandling: Detaljregulering for delfelt S4 Jø rpeland sentrum 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Detaljregulering for delfelt S4 - Jørpeland sentrum, plan 1130201606, med tilhørende 
bestemmelser, sist revidert 21.01.19, godkjennes. 

 
Vedtak som innstilling fra Forvaltningsutvalget utv alg>  07.02.2019 
Detaljregulering for delfelt S4 - Jørpeland sentrum, plan 1130201606, med tilhørende 
bestemmelser, sist revidert 21.01.19, godkjennes. 

 
 
 
 
Jørpeland  03.05.2018 
 
Ketil Reed Aasgaard 
rådmann 
 
 
 
 
 
Forvaltningsutvalget - 013/19 
 
FVA - behandling:  
Votering:  
Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FVA - vedtak:  
Detaljregulering for delfelt S4 - Jørpeland sentrum, plan 1130201606, med tilhørende 
bestemmelser, sist revidert 21.01.19, godkjennes. 

 



 
Saksopplysninger: 
Vedlegg : 
Vedl 1 Varslet planområde 
vedl 2 Plankart 21.01.19 
vedl 3 Bestemmelser 
vedl 4 Oppriss 
vedl 5 3d illustrasjon 
vedl 6 3d illustrasjon 
vedl 7 Planbeskrivelse 
Sammendrag  
Innovasjon Jørpeland AS ønsker å legge til rette for bygging av et sammenhengende 
forretnings- og boligbygg innenfor delfeltet S4. Handelssenteret er planlagt i to etasjer, over 
parkeringskjeller, med tre boligblokker over med total byggehøyde fra fire til åtte etasjer. 
Totalt er det planlagt 54 boenheter. Detaljplanen er en videreføring av områderegulering for 
Jørpeland sentrum og bestemmelser tilknyttet delfeltet er innarbeidet i prosjektet. 
 
Fakta  
Planområdet er ca. 9,6 dekar. I nord avgrenses planområdet av Folkets Hus veg, i sør til 
torget, i vest til regulert ny veg i områdeplanen for Jørpeland sentrum og i vest til 
Rådhusgaten. 
 
Innenfor planområdet er det svakt skrånende terreng fra lengst sør ved torget, oppover til 
Folkets Hus veg i nord. Høydeforskjellen innenfor planområdet er 5 meter. Dominerende 
vindretning er fra sør og øst sommerstid og fra vest og nord-vest vinterstid. Middelvinden 
vurderes til ca. 3,0 – 3,5 m/s. 
 
Området er i dag bebygd med et forretningsbygg (G-sport/Glassmagasinet), Folkets Hus og 
åtte eneboliger. Folkets Hus med tilhørende tomt, er regulert til bevaring i gjeldende 
områdeplan for Jørpeland sentrum. 
 
Lover, forskrifter, rundskriv  
Følgende lover er gjeldende for planområdet: 

 

Plan- og bygningsloven 

Vegloven 

Forurensningsloven 

Friluftsloven 

Naturvernloven 

Jordloven 

Forvaltningsloven 

Offentlighetsloven 



Det stilles ikke krav til konsekvensutredning for området etter plan- og bygningsloven 
 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak  
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
Samordnet planlegging av arealbruk og transportsystem er samferdsel og kommunal- og 
moderniseringsdepartementene sin felles plan for en fremtidsrettet miljøvennlig byutvikling. 
Planretningslinjene har som mål en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse gjennom 
å redusere transportbehovet, oppnå god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Videre 
ønsker man bærekraftige og kompakte byer og tettsteder som legger til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer og at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange. Det skal legges til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling og tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet. Det 
skal legges vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene og man skal 
fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
Regionalplan for Jæren 2013-2040 
Regionalplan for Jæren viser Jørpeland som kommunesenter. Kommunens viktigste senter 
er kommunesenteret, og skal betjene kommunens innbyggere. Senteret skal inneholde 
sentrale kommuneadministrative funksjoner og sikre funksjonsblanding ved å tilby et bredt 
spekter av handel, næring, boliger, kultur, offentlig og privat tjenesteyting. Regionalplanen 
sier spesifikt om Jørpeland sentrum at «Jørpeland sentrum kan styrkes som senter for 
regional handel i Ryfylke.» Jørpeland sentrum er i regionalplanen vist som næringsområde 
med høy urbaniseringsgrad. Ved all utbygging skal det være et mål å sikre arealeffektive 
løsninger.  Utbygging skal ivareta krav til estetikk og kvalitet, også sett i forhold til 
omgivelsene. Disse områdene skal tilrettelegges for næringsbebyggelse med høy 
arbeidsplass- og/eller besøksintensitet med høy arealutnyttelse. Regionalplanen legger opp 
til en utnyttelse på opp mot 200-250% for næring. For bolig angir regionalplanen en 
utnyttelsesgrad for Jørpelandsentrum (innenfor 500 m fra sentral holdeplass) på 70-140% og 
4-10 boliger/daa. Det er krav om 30 m2 uteoppholdsareal. 
 
Kommuneplan for Strand kommune 2012-2022 
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsformål. Området er etter vedtak av 
kommuneplan regulert i områdeplan for Jørpeland sentrum. Områdereguleringen detaljerer 
kommuneplanen og gir føringer oppdaterte føringer for området. Detaljreguleringen vil derfor 
forholde seg til områdereguleringen. Evt. hensynssoner fra kommuneplanen er forutsatt 
ivaretatt i områdeplanen.  
 
Områderegulering av Jørpeland sentrum plan 1130201210  
Planområdet utgjør i hovedsak områdeplanens felt S4 regulert til sentrumsformål. 
 
Innkomne uttalelser  
 
Offentlige merknader: 
 
1. Fylkesmannen i Rogaland, brev datert 19.03.18 
Rådmannen gir faglig råd om at planforslaget endres slik at solforhold blir sikret i tråd med 
gjeldende planbestemmelser. 
 
Rådmannens kommentar: 
Nye soldiagrammer ble utarbeidet før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn, etter 
1.gangsbehandling, i henhold til vedtak. De nye soldiagrammene viser solforholdene på alle 
private uteplasser, felles uteplasser og lekeområder. I bestemmelsene til 1. gangsbehandling 
ble det stilt krav om at påkrevd leke- og utearealer skal ha sol på minimum 50 % av arealet 
(gjelder også per boenhet for private terrasser) ved jevndøgn klokken 15 og klokka 18 



sommersolverv.  

De nye soldiagrammene viser at fem av leilighetene (på bakkeplan) i blokk nærmest Folkets 
Hus, ligger i full skygge ved jevndøgn klokken 15. Ved nærmere vurderinger av ulike 
tidspunkt konkluderer rådmannen med at solforholdene allikevel er tilfredsstillende, siden det 
er gode solforhold hele sommeren for øvrig. Bestemmelsen om krav til gode solforhold 
klokken 15 er derfor endret til krav til gode solforhold ved jevndøgn klokken 12 (i dette 
tilfellet). 

 
2. Fylkesrådmannen, Regionalplanavdelingen, brev datert 26.03.18 
Når det gjelder planfaglige hensyn vurderer Regionalplanavdelingen at planforslaget 
oppfyller deres forventninger men, ønsker enda større variasjon i krav til leilighetsstørrelser 
og enda større begrensning i forhold til parkering. 
 
Nyere tids kulturminner: 
Tekst for hensynssonen H570 Bevaring naturlandskap bør endres til Bevaring kulturmiljø. 
Det gis faglig råd om at kravet om forhåndsoversendelse endres til at kommunen oversender 
de nevnte sakstyper til uttalelse sammen med en foreløpig vurdering av tiltaket.  
 
Vedrørende § 5.2 og 5.4 som omhandler tilpasning til Folkets hus påpekes det at dette ikke 
er illustrert ivaretatt i tilstrekkelig grad. Det gis faglig råd om at planbeskrivelsens pkt. 3.6 gir 
en omtale av Folkets hus, at planbeskrivelsen del 5 suppleres med et avsnitt om 
planforslagets innvirkning på kulturminnet Folkets hus og at det utarbeides illustrasjoner som 
tydelig viser samspillet mellom ny bygningsmasse, torg og Folkets hus. Det bør frem mot 
2.gangsbehandling vurderes grundig om avtrapping av bygningsmassen og formidling av 
naboskap gjennom torg i tilstrekkelig grad ivaretar opplevelsesverdien til Folkets hus, eller 
om det må gjøres ytterligere grep – f.eks. i form av økt avstand mellom ny bygningsmasse 
og kulturminne.  
 
Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vurderer det slik at Folkets hus som kulturminne i tilstrekkelig grad er ivaretatt i 
planforslaget. Det vises til vedlagte oppriss og 3d-illustrasjoner som viser ny bebyggelse i 
forhold til Folkets hus. Den høyeste delen av ny bebyggelse (boligtårn 1 / T1) tillates oppført i 
maks 7 etasjer, fra gjennomsnittlig planert terreng, og ligger med ca. 30 meter avstand til 
Folkets Hus. Den laveste delen av ny bebyggelse, tillates oppført i maks 2 etasjer, fra 
gjennomsnittlig planert terreng (forretningsdelen) og ligger med ca. 15 meter avstand fra 
Folkets hus. I tillegg er det regulert et areal til uteopphold, mellom Folkets Hus og ny 
bebyggelse (o_T1). Boligtårn 3 / T3, er trappet ned mot Torget (o_F1). Romligheten rundt 
Folkets Hus og sammenhengen til ny bebyggelse er vurdert som ivaretatt i planforslaget. 
 
3. Lyse Elnett AS, brev datert 27.03.18 
Ingen merknader 
 
4. Statens vegvesen, brev datert 23.03.18 
Ingen merknader 
 
5. NVE, brev datert 26.02.18 
Det vises til NVE sin veileder for arealplanlegging og påpekes at kommunen har ansvaret for 
at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom og skredfare i arealplaner. 
 
6. Deloitte Advokatfirma AS, brev datert 26.02.18 
Advokatfirmaet Deloitte bistår eierne av eiendommen Folkets Hus vegen 11 og beskriver i 



innkommen merknad at det ikke er ønskelig at deres eiendom reguleres til annet formål og 
ulempene ved dette. 
 
Rådmannens kommentar: 
Vurderingene om formålsendringer for denne eiendommen ble gjort i planprosessen for 
godkjent områderegulering for Jørpeland sentrum. Felt S4 er en detaljplan som viderefører 
krav om detaljregulering for ett delfelt, i den gjeldende områdereguleringen. Eiendommen er 
regulert til vegformål og kombinert formål forretning/kontor i områdeplanen. Dette ble gjort 
utifra en helhetsvurdering rundt fremtidig sentrumsutvikling på Jørpeland. Det ble blant annet 
vurdert som riktig å regulere ny atkomståre på baksiden av Folkets hus for å kunne gjøre 
hovedgaten gjennom sentrum (Rådhusgaten) til en bilfri gate. Ulempen ble derimot at den 
gang regulert boligformål (Folkets hus vegen 11) ble formålsendret.  
 
 
Barn og unge  
Planområdet er i hovedsak et bebygd, privat areal, som ikke er i bruk av barn og unge. Del 
av planområdet som er i bruk av barn og unge er Rådhusgaten og plass utenfor Folkets Hus. 
Pågående utarbeidelse av helhetlig landskapsplan for offentlige uterom i sentrum og for 
Rådhusgaten, sikrer opparbeidelse av gode og trygge uterom for barn og unge spesielt. 
Rådhusgaten skal opparbeides som en gågate. Planforslaget avsetter areal for felles uterom, 
på taket av forretning-handlesenteret, tilhørende planlagte boligblokker. Leke-
/oppholdsarealene er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, i tillegg til 
at det er tilfredsstillende solforhold på lekeområdene. Skoleveg fra planområdet vil skje via 
fortau og gjennom eksisterende boligområde nord for planområdet.  
 
Naturmangfaldlova §8-12  
Det er ingen rødlistearter eller viktige naturtyper i området. 
 
Alternative løsninger med konsekvenser  
Se vedlagt planbeskrivelse utarbeidet av Anko AS, vedlegg 7. 
 
Vurdering og konklusjon  

 

Følgende endringer er gjort av planforslaget til sluttbehandling/2.gangsbehandling: 

 

Plankartet: 

Plassering av boligtårnene er markert med byggegrenser innenfor områdene T1, T2 og T3. 

 

Bestemmelsene: 

· Vedtatte rekkefølgebestemmelser i henhold til vedtak ved 1.gangsbehandling er tatt 
med i bestemmelsene 

· Forslag til endring av bestemmelse fra Fylkesrådmannen er innarbeidet i 
bestemmelsene vedrørende kulturminnet Folkets hus.  

· Bestemmelse vedrørende krav til solforhold for private terrasser er etter vurdering 
av nye soldiagrammer endret noe (se rådmannens kommentar til merknad 1). 



· Det er tatt med en bestemmelse om krav til maks antall boenheter 

 

Innkomne merknader og faglige råd vurderes som ivaretatt i tilstrekkelig grad i planforslaget 
som fremmes til sluttbehandling (se rådmannens kommentar til innkomne merknader) 

 

Rådmannen vurderer planforslaget til å være i tråd med intensjonene for delfeltet i 
områderegulering for Jørpeland sentrum og at prosjektet vil være et positivt tilskudd i 
Jørpelands fremtidige byutvikling med planlagt forretningsareal, boliger og uterom for 
boligene. Varelevering, parkering og atkomsten til parkeringen er løst på en tilfredsstillende 
måte og muliggjør at Rådhusgaten, innenfor delområdet, kan bli en bilfri / trafikksikker sone. I 
tillegg er det sikret værbeskyttelse i form av baldakin med minimum 2 meter utkraging over 
fortau / langsmed Rådhusgaten, noe som vurderes til å være positivt for bruken av 
uterommet i sentrum. Folkets hus er vurdert tilstrekkelig ivaretatt som kulturminne. 

 
 
 


