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Rådmannens forslag til vedtak: 
Strand kommune vedtar regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm. som 
fremlagt i vedlegg 1.  

 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet utvalg>  18.04.2018 
Strand kommune vedtar regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm. som 
fremlagt i vedlegg 1, med følgende endringer/ tillegg: 

1. Det åpnes ikke for festivaler med alkohol over flere dager 
2. Holmen skal alltid være åpen for allmennheten. Ved arrangement hvor deler av 

holmen blir beslaglagt (konserter o.l.), må arrangøren sørge for at den øvrige delen av 
holmen er tilgjengelig for allmennheten. 

3. Reglementet evalueres årlig. 
4. §16 Endres første setning til "Salg er i utgangspunktet ikke tillatt utenom kulturelle 

arrangementer." 
5. Regelverk trenger ikke ha egne bestemmelser angående alkohol, dette er allerede 

regulert av eksisterende lover og vedtekter. 
6. Regelverk bør åpne opp for kommersielle arrangement. 
7. Det vedtatte regelverket sendes på høring til organisasjoner og lag. Basert på innspill 

og evaluering fra kommunen tas saken opp for ny evaluering høsten 2018. 
 

 
 
 
Jørpeland  03.04.2018 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
 
 
 



 
 
Levekårsutvalget - 016/18 
 

LEV - behandling: 
AP foreslo endring av rådmannens forslag, foreslått av: Arvid Håheim 
Regler for Jørpelandsholmen til kulturarrangement m.m. vedtas i samsvar med rådmannen 
sitt forslag med følgende endringer: 

1. Det åpnes ikke for festivaler over flere dager. 

2. Holmen skal alltid være åpen for allmennheten. Ved arrangement hvor deler av 
holmen blir beslaglagt (konserter o.l.), må arrangøren sørge for at den øvrige delen 
av holmen er tilgjengelig for allmennheten. 

3. Reglementet evalueres årlig. 

 
 
Felles tilleggsforslag fra Venstre, Høyre, FRP og MDG, foreslått av: Erik Rydningen Nyman-
Apelset 
§9 første setning strykes til fordel for "Avslag kan ankes til levekårsutvalget." 
 
§16 Endres første setning til "Salg er i utgangspunktet ikke tillatt utenom kulturelle 
arrangementer." 
 
Høyre la fram to tilleggsforslag, foreslått av: Sveinung Langvik 
- Regelverk trenger ikke ha egne bestemmelser angående alkohol, dette er allerede regulert 
av eksisterende lover og vedtekter. 

- Regelverk bør åpne opp for kommersielle arrangement. 

 
 
Venstre la fram endringsforslag, foreslått av: Erik Rydningen Nyman-Apelset 
§19 Stryk avsnittet "I regi av Jørpeland Handelsforening ...osv". 
 
KRF la fram følgende forslag, foreslått av: Aslaug Elin Straume Kleven 
Jørpelandsholmen skal være alkoholfri sone. 
 
Arvid Håheim stilte spørsmål om sin habilitet i saken. Levekårsutvalget vedtok at Håheim 
ikke var inhabil. 
 
Det ble foretatt prøvevotering om 
- stenging av Jørpelandsholmen ved arrangement. 5 stemte for at Jørpelandsholmen alltid 
skal være åpen, 4 stemte mot (mindretall: Høyre, Venstre og FRP). 
- mulighet for å søke skjenkeløyve til arrangment hvis Jørpelandsholmen ikke er stengt: 6 
stemte for og 3 mot (mindretall: KRF og Arvid Håheim). 
 
Endelig votering: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter foretatt punktvis votering: 
 
- AP's forslag pkt. 1 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (mindretall: Høyre, Venstre og FRP). 



- AP's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (mindretall: Høyre, Venstre og FRP). 
- AP's forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
- Fellesforslag fra H, V, FRP og MDG - første del ble enstemmig vedtatt. 
- Fellesforslag fra H, V, FRP og MDG - andre del ble enstemmig vedtatt. 
 
- Høyre sitt forslag - første del ble enstemmig vedtatt. 
- Høyre sitt forslag - andre del ble enstemmig vedtatt. 
 
- Venstre sitt forslag om §19 ble enstemmig vedtatt. 
 
- KRF sitt forslag fikk to stemmer (KRF) og falt. 
 
 
 

LEV - vedtak: 
Strand kommune vedtar regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm. som 
fremlagt i vedlegg 1, med følgende endringer/ tillegg: 

1. Det åpnes ikke for festivaler over flere dager. 
2. Holmen skal alltid være åpen for allmennheten. Ved arrangement hvor deler av 

holmen blir beslaglagt (konserter o.l.), må arrangøren sørge for at den øvrige delen av 
holmen er tilgjengelig for allmennheten. 

3. Reglementet evalueres årlig. 
4. §9 første setning strykes til fordel for "Avslag kan ankes til levekårsutvalget." 
5. §16 Endres første setning til "Salg er i utgangspunktet ikke tillatt utenom kulturelle 

arrangementer." 
6. Regelverk trenger ikke ha egne bestemmelser angående alkohol, dette er allerede 

regulert av eksisterende lover og vedtekter. 
7. Regelverk bør åpne opp for kommersielle arrangement. 
8. §19 Stryk avsnittet "I regi av Jørpeland Handelsforening ...osv". 

 
 

 
Formannskapet - 028/18 
 

FOR - behandling: 
Ap, Sv og Krf fremmet felles endringsforslag fra levekårsutvalgets innstilling, foreslått av: 
Helge A. Steinsvåg 
Nytt punkt 1. Det åpnes ikke for festivaler med alkohol over flere dager. 
Punkt 4. og 8. strykes 
 
H, Sp og Frp fremmet felles endringsforslag fra levekårsutvalgets innstilling, foreslått av: 
Kristoffer Amdal 
Punktene 1. 2. 3. 4. og 8. strykes fra levekårsutvalgets innstilling til vedtak. 
 
 
Høyre fremmet foreslått av:  
Nytt pkt 8. Det vedtatte regelverket sendes på høring til organisasjoner og lag. Basert på 
innspill og evaluering fra kommunen tas saken opp for ny evaluering høsten 2018.  
 
Votering: 
 



Fellesforslaget fra Ap, Sv og Krf ble satt opp mot H, Sp og Frp sitt fellesforslag.  
Fellesforslagene fra Ap, Sv og Krf fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 
 
Etter første avstemmingen ble fellesforslag fra H, Sp og Frp nytt pkt. fremsatt av Kristoffer 
Amdal (H). Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
------------------------- 
Etter at vedtaket var fattet, fremmet Petter Korneliussen en mindretallsanke til 
kommunestyret. Saken blir deved lagt fram for kommunestyret 2. mai. 
 
 

FOR - vedtak: 
Strand kommune vedtar regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm. som 
fremlagt i vedlegg 1, med følgende endringer/ tillegg: 

1. Det åpnes ikke for festivaler med alkohol over flere dager 
2. Holmen skal alltid være åpen for allmennheten. Ved arrangement hvor deler av 

holmen blir beslaglagt (konserter o.l.), må arrangøren sørge for at den øvrige delen av 
holmen er tilgjengelig for allmennheten. 

3. Reglementet evalueres årlig. 
4. §16 Endres første setning til "Salg er i utgangspunktet ikke tillatt utenom kulturelle 

arrangementer." 
5. Regelverk trenger ikke ha egne bestemmelser angående alkohol, dette er allerede 

regulert av eksisterende lover og vedtekter. 
6. Regelverk bør åpne opp for kommersielle arrangement. 
7. Det vedtatte regelverket sendes på høring til organisasjoner og lag. Basert på innspill 

og evaluering fra kommunen tas saken opp for ny evaluering høsten 2018. 
 
Kommunestyret - 010/18 
 

KOM - behandling: 
Fellesforslag fra Høyre, FRP, V og SP, foreslått av: Morten Næss 
Formannskapets innstilling pkt. 1 strykes.  
 
I reglementet "Kapittel I - formål og virkeområde" strykes følgende: 
 
§6. Definisjoner 
Arrangementet vil fylle/benytte hele eller deler av Jørpelandsholmen, og kan ha en varighet i 
inntil 3 dager. 
 
§ 7 Retningslinjer for vurdering av søknader 
Kommersielle arrangement uten kulturell verdi og hvor evt. overskudd ikke skal benyttes til 
ideelt formål skal ikke tillates. 
 
Tillatt varighet for arrangement er maks 3 døgn. Tilhørende utstyr og utsmykning til 
arrangementet rigges ned etter 3 døgn. Makstid for stenging av holmen til konserter med 
inngangsbillett er 5t til arrangementet. 
Arrangør skal annonsere dette i god tid i forvegen, minst to uker i forkant. 
Familiekonserter skal være alkoholfrie av hensyn til barn og unge.  
Lukkede konserter med alkoholservering tillattes kun med 18 - års aldersgrense (se også 
§13).  
 
§ 12. Tidsbegrensninger 
På søndager skal arrangement ikke settes i gang før etter kl. 13.00, jf. Lov om helligdager og 
helligdagsfred. 



 
§ 13. Tillatelse fra andre myndigheter 
Etter alkoholloven § 8 - 9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten 
bevilgning i parker eller på annen offentlig plass. Bruk av alkohol på Jørpelandsholmen er 
ikke tillatt uten skjenkeløyve.  
 
 
§ 14. Utstyr, installasjoner og materiale som benyttes. 
Utstyr, utsmykning, installasjoner og materiale som utlånstaker benytter, eller som på annen 
måte er knyttet til aktiviteten, skal fjernes fra Jørpelandsholmen umiddelbart etter endt 
aktivitet. Dersom arrangementet er tillatt i 3 døgn skal tilhørende utstyr, utsmykning, 
installasjoner og materiale til arrangementet rigges ned umiddelbart etter 3 døgn. Dette 
inkluderer også søppel, plakater, pamfletter og tilsvarende, som er knyttet til utlåntakers 
aktivitet. 
 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 mot 12 stemmer (mindretall: SP, H, V, FRP og 
BTN). 
 

KOM - vedtak: 
Strand kommune vedtar regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm. som 
fremlagt i vedlegg 1, med følgende endringer/ tillegg: 

1. Det åpnes ikke for festivaler med alkohol over flere dager 
2. Holmen skal alltid være åpen for allmennheten. Ved arrangement hvor deler av 

holmen blir beslaglagt (konserter o.l.), må arrangøren sørge for at den øvrige delen av 
holmen er tilgjengelig for allmennheten. 

3. Reglementet evalueres årlig. 
4. §16 Endres første setning til "Salg er i utgangspunktet ikke tillatt utenom kulturelle 

arrangementer." 
5. Regelverk trenger ikke ha egne bestemmelser angående alkohol, dette er allerede 

regulert av eksisterende lover og vedtekter. 
6. Regelverk bør åpne opp for kommersielle arrangement. 
7. Det vedtatte regelverket sendes på høring til organisasjoner og lag. Basert på innspill 

og evaluering fra kommunen tas saken opp for ny evaluering høsten 2018. 
 
 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm. 
Rapport personteller 04.04.18 
Sammendrag 
Jørpelandsholmen har blitt et populært rekreasjonsområde for innbyggere i Strand og for 
besøkende. Strand kommune har mottatt flere henvendelser om bruk av Jørpelandshomen 
siden åpningen i juni 2017. Dette har dannet grunnlag for behov for regler for bruk av 
Jørpelandsholmen til kulturarrangementer m.m., slik at administrasjonen har en rettesnor å 
vurdere henvendelser etter. 

 
Fakta 
Jørpelandsholmen har blitt et populært rekreasjonsområde for innbyggere i Strand og for 
besøkende. Mellom 1. januar 2018 og 4. april 2018 er daglig gjennomsnitt økt til 320 brukere. 
Den mest besøkte dagen så langt i 2018 var 871 besøkende innom Jørpelandsholmen, jf. 



vedlagt rapport.   

 

Strand kommune har mottatt flere henvendelser om bruk av Jørpelandsholmen siden 
åpningen i juni 2017. Dette har dannet grunnlag for behov for regler for bruk av 
Jørpelandsholmen til kulturarrangementer m.m., slik at administrasjonen har en rettesnor å 
vurdere henvendelser etter. 

 

Formål med holmen er at Jørpelandsholmen først og fremst skal benyttes til å fremme 
folkehelsen og til rekreasjon. Regelverket skal tilrettelegge for at et mangfoldig og variert 
aktivitetstilbud for allmennheten kan finne sted på Jørpelandsholmen. Samtidig skal det 
sikres at aktivitetene ikke medfører betydelig unødig sjenanse eller medfører unødvendig 
hinder for den faste virksomheten som foregår på holmen, dyr som beiter, drift og 
vedlikehold, etc.  

Kommunalleder for tekniske tjenester, leder for bygg & eiendom, kultursjef, leder for 
frivilligsentralen og fagansvarlig park & grønt har samarbeidet om utkast til regler for bruk av 
Jørpelandsholmen, jf. vedlegg 1 - «Regler for bruk av Jørpelandsholmen til 
kulturarrangement mm.». Det er hentet inn innspill fra ulike instanser og fra Bergen 
kommune.   

 

Kapittel 19 «Annet» omhandler generelle regler for Jørpelandsholmen, og er ikke koblet kun 
til arrangementer. På informasjonstavla ved gangbroa vil det bli satt opp informasjon om 
hvilke regler som gjelder for Jørpelandsholmen, deriblant regler i § 19 «Annet».  
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Alkoholloven 

Kulturminneloven 

Lov om helligdager og helligdagsfred. 

Forskrift om politivedtekter for Strand kommune, Rogaland.   

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner og tønner, Strand kommune, 
Rogaland. 

 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
ID 1130201210 - Områdeplan for Jørpeland sentrum 

 

Tilretteleggingsplan for flerbruk med vekt på universell utforming på Jørpelandsholmen – et 
sentrumsnært rekreasjonsområde, vedtatt i Formannskapet i 2008.  

 



Innkomne uttalelser 
Forslag til regler for bruk av Jørpelandsholmen er sendt til følgende instanser i Strand:  

· Politi 
· Brannvesenet 
· SLT koordinator 
· Helseleder 
· Næringssjef  
· Kultursjef 
· Sentrumsleder Preikestolen Village Jørpeland 
· Reisemål Ryfylke 
· Jørpelandsholmens venner – venneforening underlagt frivilligsentralen 
· Vaktmester Jørpelandsholmen 
· Akora – drift Jørpelandsholmen 
· Stasjonen – drift Jørpelandsholmen 

 

Følgende kommentarer er mottatt: 

Politi: Fra politiets side ser det veldig bra ut. Flott at dere har fått med det som står i §13 slik 
at det ikke er tvil om at politi og brannvesen skal varsles ved større arrangementer. Politiet 
har ingen spesielle innspill eller andre merknader.  

 

Brannvesen: Veldig positivt at det ikke blir tillatt med bål ol. ut over de faste installasjonene til 
dette bruk! Ellers har brannvesenet ingen merknader til reglene. 

 

SLT koordinator: Forslag ifra SLT koordinator: Familiekonserter skal være alkoholfrie. 
Konserter med alkoholservering tillattes kun med 18 års aldersgrense.  

 

Næringssjef: Ingen merknader 

 

Sentrumsleder Preikestolen Village Jørpeland: Ingen merknader 

 

Reisemål Ryfylke: Ingen kommentarer utover at det er positivt at det er et punkt om 
overnatting, som er vesentlig for gjester. Viktig at dette blir presentert på et info skilt, og 
gjerne i et avmerket område. Info om toalett fasiliteter. To språklig- norsk/ engelsk. 

 

Jørpelandsholmens venner: Jørpelandsholmens venner hadde følgende kommentarer:  



 

Hovedgrep:  

· Bruk av alkohol er ikke tillatt på Jørpelandsholmen 
· Holmen skal ikke stenges for allmenheten i forbindelse med arrangement 
· Ingen arrangement skal vare ut over 2 døgn 
· Kommersielle arrangement uten kulturell verdi skal ikke tillates 
· Bruk av privat bil til transport av utstyr ut til holmen må underlegges en egen tillatelse 
· Telting tillatt inntil 2 døgn for utøvere av friluftsliv 

 

Dette betyr forslag til endringer i følgende paragrafer: 

 

§1: Bør ta med at Jørpelandsholmen først og fremst skal benyttes til å fremme folkehelsen 
og til rekreasjon 

§2: Ta bort første og andre avsnitt i forslaget 

§5: Endre litt på teksten i første avsnitt. I punkt 3 må tas med at arrangøren i søknaden skal 
vise hvordan det skal legges til rette for allmenheten kan benytte holmen under 
arrangementet 

§6: Ta bort avsnittet om små-salg/profilering. Virker helt unødvendig 

§7: Kommersielle arrangement uten kulturell verdi skal ikke tillates 

§8: Må ta med i punkt 5 betingelser for bruk av bil til transport av utstyr 

§13: Bruk av alkohol ikke tillatt 

§19: Ta med at telting er tillatt inntil 2 døgn for utøvere av friluftsliv 

 

Barn og unge 
Jørpelandsholmen er et rekreasjonsområde rettet mot alle aldersgrupper og funksjonsnivå.  
 
Naturmangfaldlova §8-12 
Ikke relevant 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 
Alternativ 1:  

Regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangementer vedtas i tråd med vedlegg 1. 

 

Regelverket slik det er fremlagt vil legge til rette for at et mangfoldig og variert aktivitetstilbud 



for allmennheten kan finne sted på Jørpelandsholmen, samtidig som det sikres at 
aktivitetene ikke medfører betydelig unødig sjenanse eller medfører unødvendig hinder for 
den faste virksomheten som foregår på holmen.  

 

Alternativ 2:  

Det vedtas ikke regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm. 
Administrasjonen behandler forespørsler som i dag uten retningslinjer.   
 
Vurdering og konklusjon 
 

Vurdering:  

Rådmannen har tatt til etterretning de fleste punktene vi har mottatt ifra kommunale og ikke 
kommunale instanser. Det er noen få punkter Rådmannen har en litt annen tilnærming til enn 
Jørpelandsholmens venner. Når det gjelder punktet om alkohol anbefaler Rådmannen at det 
tillattes å søke skjenkeløyve til lukkede konserter med kulturell verdi med aldersgrense 18- 
år. Formålet med Jørpelandsholmen er blant annet å fremme folkehelsen og til rekreasjon, 
samt tilrettelegge for et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for allmennheten, og det 
anbefales derfor fra Rådmannen at det ikke tillates alkoholservering på Jørpelandsholmen 
med barn tilstede. Dette støttes av SLT- koordinator.   

Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten 
bevilling i parker eller på annen offentlig plass. Bruk av alkohol på Jørpelandsholmen er ikke 
tillatt uten skjenkeløyve.  

 

Jørpelandsholmens venner anbefaler at holmen ikke skal stenges for allmenheten i 
forbindelse med arrangement. Rådmannen er enig i dette prinsippet i de aller fleste tilfellene, 
men mener likevel det kan gis rom for å stenge holmen ved Staalverksbruå i forbindelse med 
konserter der det tas inngangsbilletter og er skjenkebevilling. Dette gir en bedre kontroll også 
i forhold til ungdommer som er under 18- år og ikke har tilgang på arrangementet. Det må 
selvsagt settes opp tilstrekkelig med vakter i tillegg, men det vil trolig ikke være nødvendig å 
sette opp gjerder rundt konsertområdet.   

 
Rådmannen anbefaler at det kan tillates at holmen stenges inntil 5 timer under selve 
arrangementet/konserten. Arrangør skal annonsere dette i god tid i forvegen, minst to uker i 
forkant. Ulempen for brukere av Jørpelandsholmen eller besøkende kan være at det ikke er 
forutsigbart hvert år.  

Jørpelandsholmens venner anbefaler at det ikke skal tillattes arrangementer utover 2 døgn. 
Rådmannen foreslår at det kan tillates inntil 3 døgn slik at det er mulig å arrangere festival, 
etc. over tre dager, eks. ifra fredag til søndag. Nedrigging må skje umiddelbart etter 
arrangementets slutt. Dette gjelder også installasjoner tilknyttet arrangementet, eksempelvis 
sjerne tilsvarende Klippen sitt arrangement i 2017.  

 



Rådmannen anbefaler at kommersielle arrangement uten kulturell verdi og hvor evt. 
overskudd ikke skal benyttes til ideelt formål ikke skal tillates. Det er tillatt med 
arrangementer og aktiviteter som er i tråd med kulturformål. Med kulturformål menes 
kulturarrangementer som konserter, kunstformidling, historieformidling, idrettsarrangementer, 
religiøse arrangementer, friluftsarrangementer, teater- og danseforestillinger.  

Rådmannen anbefaler at forslagene i § 19 Annet vedtas som foreslått av hensyn til drift og 
utvikling av Jørpelandsholmen. Administrasjonen har fått en del erfaringer med bruken av 
holmen etter at Staalverksbruå ble åpnet i juni 2017. Det har imidlertid ikke vært en utfordring 
med ridning på Jørpelandsholmen, men Rådmannen anbefaler at det ikke tillattes ridning på 
Jørpelandsholmen da holmen har et stort besøkstall av gående og syklende.  

Konklusjon: 

Rådmannen anbefaler at vedlagt forslag til regler for bruk av Jørpelandsholmen til 
kulturarrangement vedtas som fremlagt i vedlegg 1.  

 
 
 


