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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

 
Plan 1130201606  

Detaljregulering S4 Jørpeland Sentrum 

 
 
Dato: 10.07.17 
Sist revidert 21.01.19 

 

§1 FORMÅL MED PLANEN 

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling og fortetting av området, med sikte 
på å skape et attraktivt boligområde i kombinasjon med næringsvirksomhet, i tråd med 
sentrumsformålet.   

§2 FORMÅL  

Området reguleres til:  

Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr. 1)  

· Forretning/tjenesteyting (1814)  
· Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) 
· Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (1113)  
· Uteoppholdsareal (1600)  
· Annet uteoppholdsareal (1690) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr. 2)  

· Veg (2010) 
· Kjøreveg (2011)  
· Annen veggrunn/grøntareal (2019)  
· Annen veggrunn/teknisk anlegg (2018) 
· Parkering (2080) 
· Gang-/sykkelveg (2015) 
· Parkeringshus/anlegg (2083) 

 
Hensynssone (PBL §12-6)  

· Bevaring kulturmiljø (H570)  
· Hensyn landskap (H550) 
· Frisiktsone (H140)  

 

§3 KRAV TIL SØKNAD OM TILTAK 

Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen.  
 
Innenfor planområdet er det områder med dårlige grunnforhold. Ansvarlig søker må 
vurdere om behovet for grunnundersøkelse er tilstede. Dersom det er vurdert at det 
kan være fare for dårlige grunnforhold, skal det være gjennomført nødvendige 
grunnundersøkelser, og det skal evt. foreligge godkjent tiltaksplan, i henhold til 
gjeldende forskrift.  
 
Utfylling i sjø kan ikke skje før det foreligger tillatelse etter forurensingsloven og 
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godkjenning av tiltaket etter Havne- og farvannsloven. 
 
 
§3.1 Før rammetillatelse/tillatelse til tiltak kan gis: 
Før det kan gis rammetillatelse / tillatelse til tiltak for ny bebyggelse skal alle friområder 
vist i områdeplan for Jørpeland være sikret opparbeidet.  
 
Videre skal fremkomme hvilke nødvendige tiltak for private og felles 
uteoppholdsarealer, inngangspartier og gang og sykkelveier som skal bygges, for å 
oppnå gode vindforhold for brukerne.  

 
Det skal foreligge godkjent VA plan, og så snart anleggsarbeidet er avsluttet skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  
 
Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger 
tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter.  
 
Deler av kravet til sykkelparkering kan dekkes inn via kommende sykkelpool ordning på 
torget like sør for planområdet. Endelig fastsetting av prosentfordeling må skje i 
byggesaken før rammetillatelse kan gis.  
 
Det skal foreligge Teknisk plan og tilbakemelding fra Lyse iht. til Områdeplan for 
Jørpeland sentrum §5.12.  
 
Det må foreligge dokumentasjon på at tiltaket tilfredsstiller støykravene, og har 
tilfredsstillende skjerming mot vind.   
 
Det må foreligge godkjent renovasjonsteknisk plan.  
 

  §3.2 Før igangsettelsestillatelse kan gis:  
Dersom planlagt utbygging medfører masseoverskudd skal det foreligge godkjent plan 
for deponering av masser før arbeidet igangsettes.  
 
§3.3 Før brukstillatelse kan gis:  
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak må utearealene inklusiv uteoppholdsareal og 
lekeareal og eventuelle støyskjermingstiltak være ferdig opparbeidet. Dersom 
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som 
mulig påfølgende vår. 

 
Renovasjonsanlegg skal være opparbeidet ved søknad om brukstillatelse for første 
byggetrinn og opparbeides i henhold til Strand kommune sin gjeldende 
renovasjonsnorm.  
  
Tilstrekkelig lekeareal skal være opparbeidet iht. gjeldende lekeplassnorm (§ 5.7 
Lekeplasser). Midlertidig løsning/plassering av lekeplasser kan godkjennes ved trinnvis 
utbygging. Takterrasser kommer som tillegg til minimumskravet.  
  
Tilstrekkelig grøntanlegg tilhørende hvert byggetrinn, skal være ferdig opparbeidet 
senest første vekstsesong etter at brukstillatelse for byggetrinnet er gitt.  
 
Nettstasjon og tilhørende kabelnett må settes i drift før ny bebyggelse kan tas i bruk.  
 
§3.4 Rekkefølgekrav på opparbeidelse av infrastruktur  
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Krav om opparbeidelse regulert offentlig vei og fortau:  
Før det kan gis ferdigattest / midlertidig brukstillatelse til forretning og boligareal i område 
a_B/F skal regulert offentlig o_V3 og o_v13 fra Torget frem til krysset Folketshusvegen / 
Rådhusgaten være opparbeidet ihht til reguleringsplanen. Opparbeidelsen omfatter også 
fortaus løsninger langs de aktuelle veistrekningene.  

Krav om opparbeidelse av offentlig uteoppholdsareal: 
Før det kan gis ferdigattest / midlertidig brukstillatelse til forretning og boligareal i område 
a_B/F skal regulert offentlig o_T1 være opparbeidet.  
 
Sikring av gjennomføring av infrastruktur i Jørpeland sentrum: 
Før det kan gis rammetillatelse / tillatelse til tiltak skal følgende infrastruktur, inkludert vann- 
og avløpsanlegg være sikret gjennomført:  

1. o_V2 Nedre Barkvedveg  

2. o_F3 G/S_veg fra V3 til Fiskåna  

3. o_V3 Sørlige del av o_V3  

4. o_V3 Midtre del av o_V3 til og med kryss ved Folkets Hus veg  

5. o_V3 Midtre del av o_V3 langs S3  

6. o_V3 Midtre del av o_V3 langs S2  

7. o_V3 Nordre del av o_V3 opp til RV13  

8. o_V4 - o_V11 Veg o_V11 og VA-anlegg ned til Åvegen  

9. o_V4 - o_V13 Nordre del Rådhusgata og østre del Folkets Husveg  

10. o_V4 Søndre del av Rådhusgata  

11. S6 G/S-veg langs S6  

12. S7 G/S-veg langs S7  

13. o_V10 Nordre del av Stålverksvegen  

14. o_V6 vest og o_V5 nord Vestre del Stålverksvegen og søndre del Rådhusgt.  

15. o_V6 øst Stålverksvegen til Dir. Poulsonsgt.  

16. o_V8 Dir. Poulsonsgt.  

17. o_V5 Vågabakken, Dir. Sæthersgt. og Obstfeldervg.  

18. o_F1 Torget  

19. o_F8 Park/kulturminneområde  

20. o_F7 Strandpromenade  

21. o_F11 Grøntanlegg ved sjøen 
 
 
§ 4   FELLESBESTEMMELSER 

 
Krav som er felles for hele planen. 
 

§ 4.1 Energiforsyning og miljø  
Energiløsningene skal være enkle, robuste og langlivede, med vekt på passive løsninger 
knyttet til utforming og detaljering av bygningskroppen. Det skal vurderes vannbåren varme i 
alle nybygg.  
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§ 4.2 Universell utforming  
Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp. Uterom og bygninger skal være 
tilpasset bevegelses- orienterings- og miljøhemmede. Alle boliger har krav om tilgjengelighet. 

 
§ 4.3 Overvannshåndtering  
Innenfor hele planområdet skal det legges opp til kontrollert overvannshåndtering med 
avrenning til vassdragene / overvannssystem.  
All utbygging skal ivareta sikker flom vei. Overvann skal tilbakeføres til grunnen og til 
vegetasjon nærmest mulig kilden. Vann og overvann skal søkes utnyttet som positivt element 
i miljøet.   

  
All ny bebyggelse skal være sikret mot urbanflom / overvann i tråd med kommuneplanen 
(2012 – 2022) og i tråd med kommuneplanen sitt notat om overvann, datert 17.11.2009, 
delutredning tilknyttet kommuneplanarbeidet.  
  

§ 4.4 Arkitektur  
Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig 
kvalitet. Det skal ved utforming, utbygging og bruk av områdene, legges vekt på miljø- og 
ressursvennlige løsninger, samt klimaeffektive byggematerialer. Tre eller trebaserte 
produkter skal tilstrebes brukt i størst mulig grad. Fasademateriale og vindusformater skal 
være med å underbygge bygningenes vertikale uttrykk. Rekkverk på balkonger skal være 
glass eller i samme materiale som fasaden for øvrig. Ved innglassing av balkonger skal det 
utarbeides en helhetlig plan for dette, og design og detaljering skal utarbeides i samarbeid 
med arkitekt. For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god 
landskapstilpasning og urban utforming.  
 
§ 4.5 Leilighetsstørrelse og privat uteareal  
Boligene skal orienteres mot minst to himmelretninger slik at en både får en solside og en 
skyggeside. Det skal fortrinnsvis bygges gjennomgående leiligheter. Det skal legges vekt på 
fleksible og robuste løsninger. Det skal være en variert størrelse på leilighetene tilpasset 
forskjellige familiestørrelser. Minste tillatte størrelse per boenhet = 45 m2. Det skal settes av 
areal til sportsbod i underetasje eller på bakkeplan.  

  
Hver leilighet skal ha minst 8 m2 privat uteareal (på bakkeplan eller balkong). Enhver bolig 
skal ha tilgang på et solrikt uteareal i nærhet til boligen. Fellesområdene skal gi samme 
muligheter som forbindes med eneboligtomter (bær- og frukt, drivhus, reparasjoner av sykler 
osv.) 

 
§ 4.6 Lekeplasser   
Ved etablering av boliger skal det opparbeides 30 m2 lekeareal/grønt parkmessig uteareal 
per leilighet.  

  
Lekeplassene og uteareal skal utformes med tanke på forskjellige målgrupper. 
Nærlekeplassene skal fortrinnsvis plasseres i de indre gårdsrommene og gis ulike tema og 
identitet.  Dersom det er nødvendig med underjordiske anlegg under grøntområder og 
uteareal, skal dekket dimensjoneres for å tåle overdekking på 100 cm jord, samt møblering 
og vegetasjon.   
  

Masser som skal brukes på utearealer planlagt til lek og opphold, skal tilfredsstille 
normverdier for mest følsom arealbruk i henhold til SFT-veileder 99:01A.  
  

§ 4.7 Solforhold  
Påkrevd leke- og utearealer skal ha sol på minimum 50 % av arealet (gjelder også per 
boenhet for private terrasser) ved jevndøgn kl. 15.00, og klokka 18.00 ved sommersolverv.  
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§ 4.8 Værbeskyttelse  
Langs nybygg, ut fra 2. etasje, skal det etableres værbeskyttelse. Værbeskyttelsen skal 
etableres i form av baldarkin / utkraging av bebyggelsen, med minimum 2 meter utkraging 
over regulert fortau.   
  

§ 4.9 Varelevering og avfallshåndtering  
Det skal anlegges nedgravde søppelcontainere. For næringsbebyggelsen kan vurderes 
andre løsninger dersom det er mest hensiktsmessig. All varelevering og avfallshåndtering til 
forretning/ kontor/service skal foregå delvis lukket. Det tillates ikke utelagring. All 
manøvrering i forbindelse med varelevering skal skje på egen tomt. Plass for håndtering av 
avfall, containere, komprimatorer og lignende skal bygges inn i bygningen.  
 

§ 4.10 Tekniske anlegg og driftsarealer 
Det skal avsettes et areal på 5 x 5 meter til nettstasjon med plassering som vist på plankartet. 
Nødvendig nettstasjon og tilhørende kabelnett skal integreres i bygningsmassen, og byggets 
hovedtavle plasseres vegg i vegg med nettstasjonen.  
Nettstasjonen må være drift satt før det gis brukstillatelse for nybygg. Nettstasjon må ligge i 
bakkeplan med minst en vegg til det fri, og fri adkomst for stor lastebil hele døgnet, og ha 
tilfredsstillende ventilasjon.  

 
Utbygger skal kontakte Lyse for å utarbeide tekniske planer som ivaretar gjeldene 
avstandskrav til eksisterende nettanlegg, samt planer om ny nettstruktur innen planområdet. 
Tilbakemelding skal utarbeides av Lyse og sendes inn sammen med søknad om tillatelse til 
tiltak.  
 

§ 4.11 Parkering 
Den delen av parkeringshuset som har vegger som vender ut mot offentlige gater etableres 
med «grønne fasader». Det skal avsettes plass mellom p-hus og fortau/gate, til planting av 
grønne klatreplanter, hvor målet er at hele fasaden som vender ut mot veg blir en grønn 
fasade.   
 

§ 4.11.1 Generelt  
Parkeringsdekning skal i størst mulig grad begrenses og over tid og nedjusteres ettersom 
bedre kollektivløsninger og tilrettelegging for gående og syklende kommer på plass. 
Parkering skal kun skje i lukkede parkeringsanlegg. Parkeringsløsning under bakkeplan skal 
tilstrebes og parkeringsanleggene skal betjene flere brukergrupper og ha utbygd 
ladeinfrastruktur. Gjesteparkering tillates etablert på bakkeplan. Innkjøring til gjesteparkering 
eller parkeringsanlegg kan ikke skje inn fra Rådhusgaten.  

 
Det skal etableres maksimalt antall parkeringsplasser i byggeområder som angitt i tabell 1.1:  

 
  
 
Tabell 1.1: Parkeringsnorm 

 Privat parkering 

(maks antall) 

Gjesteparkering 

(maks antall) 

Sykkelparkering 

(låsbar og under tak) 

Sentrumsområder - bolig 1 per bolig 0,2 per boenhet 3 per 100 m2 BRA 

Sentrumsområder – 

forretning / næring 

 1,5 per 100 m2 BRA 3 per 100 m2 BRA 

 
§ 4.11.2 Handicap-parkering  
Det skal være tilstrekkelig med HC-parkering. Veiledende antall i parkeringsanlegg er 
minimum 1 handicap-plass per 20 parkeringsplasser, og det skal sikres minimum 2 HC-
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plasser på gateplan.  
  

§ 4.11.3 Tilrettelegging for el-biler  
I hvert av parkeringsanleggene skal minst 20 % av plassene tilrettelegges for oppladning av 
el-biler, og samtlige parkeringsanlegg skal bygges slik at det er mulig senere å tilrettelegge 
alle plassene for oppladning av el-bil.  
  

§ 4.11.4 Bildeleordning innenfor delområder 
I parkeringsanlegg for byggeprosjekter som omfatter mer enn 25 boliger skal det settes av 
minst tre plasser til bildeleordning. Det skal settes av minst 3 plasser til bildelingsordning i 
parkeringsanlegget. 
  

§ 4.11.5 Gjesteparkering  
Gateparkering for bil skal tilpasses handelens behov og fortrinnsvis være korttidsparkering.  
Gjesteparkering iht. tabell 1.1, tillates etablert på bakkeplan.  
 

§ 4.12 Tilrettelegging for sykkel  
Det skal være lett å velge sykkel som transportmiddel på Jørpeland. Sykkelparkering skal 
være logisk plassert ved viktige knutepunkter.  

 
Ved plassering av sykkelparkering i kjeller må atkomst for sykkel være logisk plassert og 
attraktiv, og heis eller trapp/rampe må være lett tilgjengelig. I tilknytning til boliger skal én 
plass per leilighet være nær inngang under tak og resten i låsbare lokaler.  

  
Det skal tilrettelegges for sykkelparkering i gate ved innganger til forretninger og kontorer. 
Det skal legges til rette for at syklene kan låses fast.  Deler av kravet til sykkelparkering kan 
dekkes inn via kommende sykkelpool ordning på torget like sør for planområdet. Endelig 
fastsetting av prosentfordeling må skje i byggesaken før rammetillatelse gis.  
 

§4.13 Støy 
Målsettingen er at alle felles uteplasser samt private terrasser/balkonger skal ha 
uteoppholdsareal med støynivå ned mot Lden ≤ 55 dB. 
For å ivareta målsettingen for fellesområdene er det nødvendig med tett rekkverk med høyde 
på 1,2 m. Endelig høyde må imidlertid avklares i forbindelse med byggesøknad. For de mest 
utsatte private uteplassene vil det være aktuelt med tiltak i form av tette rekkverk, tette 
levegger mot øst eller en kombinasjon av disse. Det er imidlertid ikke nødvendig med tiltak 
på mange private uteplasser.  

 
Målsettingen om minst et soverom med luftemulighet mot stille side vil være oppnåelig for de 
fleste leiligheter. Det kan imidlertid være aktuelt med tiltak i form tett vegg på enden av 
svalgang mot vest og/eller tette rekkverk på svalgang. En kombinert vurdering av krav til 
fasadeisolasjon mot fellesarealer og vegtrafikkstøy mot krav i TEK10 og NS8175 må gjøres 
når endelige plan- og fasadetegninger foreligger. Også vurdering av stille side og tiltak på 
uteplasser må utføres og dokumenteres ved byggesøknad.  

 
§4.14 Vind 
Det vil som oftest blåse inn mot planområdet fra Ø og S sommerstid, og fra V og NV 
vinterstid. Middelvinden er anslått til å være ca. 3,0 - 3,5 m/s. Denne middelvinden tilsier at 
eksponerte plasser i området klassifiseres som «komfortable» for spaserende, men 
«ukomfortable» for sittende iht. internasjonal vindkomfortstandard. Vindskjermingstiltak er 
dermed anbefalt for alle plasser i Jørpeland sentrum ment for lengre utendørs opphold og 
som ikke allerede ligger i le eller er skjermet av bygninger. 
 

§4.15 Varelevering  
Varelevering til planområdet skal håndteres internt i bebyggelsen med adkomst for varebiler 
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fra o_V3.  
 

 
§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
   
§ 5.1 Bebyggelse  
Det tillates oppført maks 54 boenheter 
 
All bebyggelse skal plasseres innenfor de byggegrenser, byggelinjer og høyder som er vist 
på kart og i bestemmelsene. Utforming og plassering av bygningskropper skal gjøres på en 
måte som ikke kommer i konflikt med hensiktsoner, se § 7.2. Bygningskropp i 2. og 3. etasje 
kan krage ut over byggelinje med opp til 3 meter, så lenge dette ikke kommer i konflikt med 
andre krav. Kvaliteter som kan følge med en slik utbygging må vurderes i utbyggingsavtale. 
  

Ved oppføring av ny bebyggelse skal alle bygningskonstruksjoner og anlegg klargjøres 
teknisk for bygging av minimum minste krav til byggehøyder.  Parkering skal løses innenfor 
formål i lukkede parkeringsanlegg, i p-kjellere eller i p-hus. Innkjøring til parkeringsanlegget 
skal skje fra o_V13. 

 
 

§ 5.2 Utnyttelse – beregning av BRA og høyder  
Makshøyder på bebyggelse er regulert med etasjehøyder vist i tabell 1.2 hentet fra 
«områdeplan for Jørpeland». Kun S4 feltet gjelder for denne detaljplanen.  

 
 
Tabell 1.2: Utnyttelse av delområder vist i områdeplan for Jørpeland. 
 
Formål Maks antall 

etasjer 

Minimum 

antall etasjer 

% BRA Type boliger og anlegg 

S1 5 4 Minimum 

120 % BRA 

– maks. 

140 % BRA 

Forretning, kontor, bolig 

S2 5 4 Minimum 

120 % BRA 

– maks. 

160 % BRA 

Bolig, kontor. 

Service/tjeneste/forretning/ 

bevertning 

Hotell/kulturhus 

S3 5 4 Minimum 

120 % BRA 

– maks. 

160 % BRA 

Bolig, kontor. 

Service/tjeneste/forretning/ 

bevertning 

S4 7 4 Minimum 

120 % BRA 

– maks. 

240 % BRA 

Bolig, kontor. 

Service/tjeneste/forretning/ 

bevertning 

S5 5 3 Minimum 

120 % BRA 

– maks. 

190 % BRA 

Bolig, kontor. 

Service/tjeneste/forretning/ 

bevertning 

Hotell/kulturhus 

S6 5 3 Minimum 

120 % BRA 

– maks. 

215 % BRA 

Bolig, kontor. 

Service/tjeneste/forretning/ 

bevertning 
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S7 7 4 Minimum 

140 % BRA 

– maks. 

250 % BRA 

Bolig, kontor. 

Service/tjeneste/forretning/ 

bevertning 

Hotell 

S8 5 4 Minimum 

120 % BRA 

– maks. 

190 % BRA 

Bolig, kontor. 

Service/tjeneste/forretning/ 

 
 
For sentrumsformål og næring regnes en etasjehøyde til maks 4,0 meter, for bolig maks 3,2 
meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng, med følgende unntak: 1. etasje for alle bygg 
som vender ut mot Rådhusgaten og ny gate 1 (o_V3), fra torget og ned til industriformålene, 
skal utformes med høyere etasjehøyde dvs. 5 m tilpasset flerbruk av lokalene. Det skal 
legges opp til variasjon i høyder i bebyggelsen innenfor et delområde. 
 
Delområde T1 skal oppføres med maks 7 etasjer fra gjennomsnittlig planert terreng. 
Delområde T2 skal oppføres med maks 6 etasjer fra gjennomsnittlig planert terreng. 
Delområde T3 skal oppføres med maks 5 etasjer fra gjennomsnittlig planert terreng. 
Det resterende arealet regulert til a_B/F skal oppføres med maks 2 etasjer. Det tillates kun 
oppført forretning/kontor innenfor de to første etasjene. 
 
I bruksarealet BRA skal ikke regnes med følgende: sykkelparkering over eller under bakken, 
boder i underetasje og parkering under bakken.  
  

Maks byggehøyder og maks BRA skal ses i sammenheng med bestemmelser for felles og 
privat uteareal og parkeringsbestemmelsene. Bestemmelsene for felles og privat uteareal og 
parkeringsbestemmelsene skal gjelde foran bestemmelsene i tabell.  
 

Enkeltelementer som rekkverk, piper, sjakter, trapperom og tekniske rom kan etableres over 
de angitte maksimale gesimshøyder 

  
§ 5.3 Kulturminner  
Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn blir oppdaget ved arbeid i grunnen 
(gravearbeid) skal arbeidet stanses øyeblikkelig og kulturminnemyndighetene varsles, jf Lov 
om kulturminner § 8.2 
 
§5. 4 Annet uteoppholdsareal 
O_T1 skal utarbeides som ett offentlig torg som ivaretar naboskapet til Folkets hus. Dette 
arealet kan justeres litt utover formålsgrensene, så lenge det er formålstjenlig.   

 
§5.5 Forretning/tjenesteyting 
Fasadene på gateplan ut mot Rådhusgaten, torget og o_T1 skal ha en åpen karakter, og 
gjøre gateløpet attraktivt å bevege seg i. Fasadene skal etableres med minimum 60 % 
vinduer som ikke tillates folierte eller stengte for innsyn. Det skal være flere innganger per 
delområde, ut mot Rådhusgaten. Arealene skal ha direkte adkomst både fra Torget (o_F1) og 
fra Folkets hus nord i planområdet.  
 

 
 
§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
 
§6.1 Fellesbestemmelser  



 

9 

 

Trafikkarealer skal være i henhold til kommunalteknisk veinorm for Sør- Rogaland. 
 

§6.2 Veg 
Kjøreveg O_V3 og O_V13 er offentlig veg. 

 
Det skal foreligge plan iht. til Områdeplan for Jørpeland sentrum §5.12.  

  
 

§6.3 Kjøreveg (rampe til varemottak og parkeringshus) 
Kjøreveg o_K1 er offentlig veg.  
 

§6.4 Gang-/sykkelveg 
Gang_sykkelveg o_G/S1 og o_G/S2 er offentlig gang-/sykkelveg. O_G/S1 skal ha en bredde 
på 3 meter og o_G/S2 skal ha en bredde på 4,5 meter.  
 
§6.5 Gangveg/gangareal alternativt miljøgate  
Helhetlig landskapsplan Jørpeland Sentrum (Datert 25.08.17) skal være førende for 
gangveg/gangareal i Rådhusgaten. Se vedlagt utdrag av relevant data fra landskapsplan. 

 

§6.6 Annen veigrunn- grøntareal 
Området vist som annen veigrunn_grøntareal er offentlig areal, og kan beplantes.  

 
§6.7 Parkeringsplasser 
a_P1 er felles for hele planområdet og er parkering på gateplan. Ved opparbeidelse av a_P1 
skal det sikres kombinert vegetasjon og parkeringsareal.  

 
§6.8 Parkeringshus-/anlegg 
Parkeringshuset er felles for hele planområdet, og kan inneholde både parkering, teknisk 
anlegg, boder og nettstasjon om nødvendig.  
     

 § 7   HENSYNSSONER (pbl § 12-6) 

  § 7.1 Bevaring av kulturmiljø (H570)  
Hensynssonen «bevaring av kulturmiljø» er vist med skravur på plankartet. Hensikten med 
dette er å bevare områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i 
sammenheng med omkringliggende miljø.   
  

Ombygging av eksisterende bygning (Folkets hus):  
Bestående bygning kan utbedres, moderniseres og innvendig ombygges forutsatt at 
bygningenes eksteriør med hensyn til størrelse, form, detaljering, materialbruk og farger 
(gjelder også taktekke skifer), blir opprettholdt.   

  
Ved utbedring, reparasjon, evt. gjennoppføring, skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig 
grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Ved utbedring og reparasjon av 
eksisterende bygninger, bygningskonstruksjoner og andre deler av bygningsmiljøet, skal alle 
inngrep som medfører utskiftning av materialer på forhånd oversendes Fylkesrådmannen for 
uttalelse sammen med en foreløpig vurdering av tiltaket av kommunen før saken forelegges 
kommunen til endelig behandling.  
  

På- og tilbygg:  
Eksisterende bygning bør i prinsippet ikke på- eller tilbygges. Unntak kan gis når tilføyelsen 
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ikke vil endre bygningens hoved fasade(r) eller hovedform/volum, eller vil gå vesentlig ut over 
noen av de verdier som planen skal sikre. Vurderinger og godkjenninger av på- og tilbygg i 
forhold til bevaring av kulturmiljø skal på forhånd oversendes Fylkesrådmannen for uttalelse 
sammen med en foreløpig vurdering av tiltaket av kommunen før saken forelegges 
kommunen til endelig behandling.    
 

Hager, vegetasjon og utomhusanlegg:  
Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og skal harmonere 
med stedets karakter, og være i overenstemmelse med Helhetlig landskapsplan Jørpeland 

Sentrum (Datert 25.08.17) fra områdereguleringen for Jørpeland sentrum.   

  
Skilt og reklame:  
Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at 
kommunen har gitt samtykke. Slike innretninger skal gis en diskret utforming, ha en 
plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon. 
 
§ 7.2 Hensyn landskap 

H550_2  
Bebyggelse i denne sonen skal ikke oppføres i mer enn to etasjer for å sikre sikt mot fjell. 
  
 § 7.3 Frisiktsoner (H140) 
Frisiktsoner markert på plankartet skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5 m   over 
hovedveiens nivå. 


