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Hva er kommuneplanens 
arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig 
del av kommunens langsiktige plangrunnlag 
og skal vise sammenhengen mellom 
samfunnsutviklingen, behov for vern og 
utbygging og framtidig arealbruk.

Arealdelen skal fastlegge hva de forskjellige 
arealene skal kunne brukes til, slik at det 
blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer 
for enkeltområder, og slik at det raskt og 
enkelt kan fattes beslutninger i enkeltsaker 
i tråd med kommunale mål og nasjonal 
arealpolitikk.

Kommuneplanen er et virkemiddel for å 
sikre at arealbruken i kommunen bidrar 
til å nå de målene som blir vedtatt for 
kommunens utvikling. Arealdelen skal også 
ivareta nasjonale og regionale interesser.

Hva er et planprogram?

Et planprogram skal gjøre rede for formålet 
med planarbeidet. I planprogrammet 
bestemmes det hva som skal planlegges, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og 
behovet for utredninger. I tillegg skal 
planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning beskrives. 

I dette planprogrammet beskrives det 
utvalgte fokustema som vurderes som 
de viktigste å fokusere på i perioden 
2023-2035. Tema som ikke er nevnt kan 
i hovedsak videreføres om i gjeldende 
kommuneplan. Planprogrammet med 
utvalgte tema vil likevel ikke være til hinder 
for at innbyggerne gjennom planprosessen 
får muligheten til å komme med sine innspill, 
og få disse vurdert.

For hvert tema er det laget ett eller flere 
delmål for planen. Videre er det beskrevet 
noen av de mest relevante overordnende 
føringene for hvert tema fordelt mellom FNs 
bærekraftsmål, nasjonale føringer, regionale 
føringer og føringer fra kommuneplanens 
samfunnsdel eller andre kommunale planer. 

De nasjonale føringene er hente fra 
«Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019–2023» der 
ikke annet er beskrevet. De regionale 
føringene er hentet fra Regionalplan 
for Jæren 2013-2040 der ikke annet er 
beskrevet. Disse føringene vil bli oppdatert 
med ny regionalplan for Jæren når denne er 
gjeldende. 

For hvert tema er det også listet opp de 
mest sentrale aktørene som blir berørt. 
Dette kan blant annet være myndigheter, 
frivillige organisasjoner, bedrifter eller 
innbyggere innenfor berørte områder.

Til slutt er det for hvert tema listet opp 
sentrale spørsmål som må avklares 
gjennom medvirkning, utredninger eller bruk 
av allerede tilgjengelig kunnskap. 
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Relevante overordnede 
føringer  

FNs bærekraftsmål

 

  Nasjonale føringer

Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023

  Regionale føringer

Regionale planer for areal og transport 
– Strand er omfattet av både planen for 
Ryfylke og Jæren

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
2017-2024: ”Ute i Rogaland”

Regionalplan for sjøareal og havbruk 2017

Regionalplan for vannforvaltning

Regional kulturplan

Regionalplan for kulturminne (under 

utarbeidelse)

Regionalplan for folkehelse, universell 
utforming

Regionalplan for næringsutvikling 

Regionalplan for landbruk 

Regional jordvernstrategi

Reiselivsstrategi for Rogaland 

Samferdselsstrategi for Rogaland

  Kommunale føringer 

Strand 2050

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035

Plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet

Landbruksplan Strand 2014-2020

Temaplan for kulturminne og kulturmiljø 
2018-2022 
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Naturmangfold og grønnstruktur 
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Hvordan vi bruker naturen påvirker hvordan 
dyrene, plantene og soppene som lever 
der har det. Når en liten gammelskog blir 
skiftet ut med en golfbane, en våtmark med 
en vei eller en blomstereng gror igjen fordi 
den ikke slås lenger, får det dramatiske 
konsekvenser for det biologiske mangfoldet 
som en gang var der. Disse endringene av 
natur kaller vi arealendringer. 

For 9 av 10 av artene på rødlista er det 
arealendringer som er hovedtrusselen. 
En tredel av de trua artene sliter på grunn 
av opphør av slått og beite som fører til 
gjengroing av kulturlandskapet. Kommersielt 
skogbruk gjør livet vanskelig for 41 prosent 
av de trua artene. Andre naturinngrep som 
truer naturmangfoldet er veibygging og 
småkraftverk som bygges inn i elver og 
fosser. 

Ett leveområde mindre betyr at mange 
individer innenfor en art dør, men sjelden 
at arten utryddes. Men når det blir ett 
leveområde her og ett der – i det uendelige, 
begynner det å bli vanskelig å opprettholde 
en robust nok bestand til at den kan 
bestå over tid. Det er denne bit-for-bit-
nedbyggingen av norsk natur som har ført 
til at 2125 arter nå er trua av arealendringer 
ifølge den norske rødlista.

Delmål: 

Vi skal sikre trua arter som lever i Strand 
kommune gode leveområder slik at 
bestandene ikke går ned, men øker.

Det skal fokuseres på kulturlandskap, 
turområder, blågrønne strukturer, 
landformer og vegetasjon. Strand skal 
definere seg som en friluft-/turkommune 
og skjemmende inngrep i turområdene 

skal unngås. 

Biologisk mangfold bør vektlegges 
tyngre utenfor sentrumskjernen enn 
innenfor, jfr. ålegress i Vågen skal ikke 
stanse utviklingen av båtliv.

Overordnede føringer  

  FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer

• Fylkeskommunene og kommunene 
identifiserer og tar hensyn til viktig 
naturmangfold, friluftslivsområder, 
overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske 
verdier, kulturmiljø og landskap i 
planleggingen. Samlede virkninger tas 
hensyn til. 

Naturmangfold og grønnstruktur
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• Fylkeskommunene og kommunene 
vurderer arealbruken i strandsonen langs 
sjøen og i og langs vassdrag i et helhetlig og 
langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn 
til naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser.

  Regionale føringer

7.1.2 Regional grønnstruktur bør i 
kommuneplanene gis status som 
grønnstruktur, jf. § 11-7 pkt 3 i plan og 
bygningsloven, eller som hensynssone med 
særlige hensyn til friluftsliv, grønnstruktur, 
landskap eller bevaring av naturmiljø 
eller kulturmiljø, jf. § 11-8 pkt c) i planog 
bygningsloven. 

7.1.3 Kommunene bør gjennomføre 
landskapsvurderinger og kartlegging 
av biologisk mangfold som grunnlag for 
fastsettelse av hensynssoner for landskap 
eller biologisk mangfold etter pkt 7.1.2. 
Kommunene skal ved kartutformingen 
særlig vektlegge grønnstrukturens funksjon 
som spredningskorridor for biologisk 
mangfold. 

7.1.4 Viktige områder for naturmangfold skal 
ivaretas. Med denne forutsetningen skal 
kommunene planlegge og opparbeide et 
sammenhengende nett av turveier gjennom 
regional grønnstruktur.

  Kommuneplanens samfunnsdel
 
Vi ivaretar det biologiske mangfoldet og 
skaper bedre bomiljø og mindre lokal 
forurensning. Det skal gi et livskraftig og 
variert naturmiljø som er mindre sårbart 
for endringer og som kan medvirke til 
samfunnets tilpasning.

Sentrale aktører 

Bønder og skogbrukere 

Naturvernforbundet

Kunnskapsbehov

Hvilke typer arealendringer er mest negative 
for de trua artene som lever i Strand?

Er det mulig å restaurere, utvide eller 
etablere viktige naturtyper?

Er det mulig å legge bedre tilrette for 
spredningskorridorer for biologisk mangfold?

Hvordan vil arealendringer som foreslås i 
kommuneplanen påvirke naturmangfoldet?

Naturmangfold og grønnstruktur
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Landbruk
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Landbruk og landbruksbaserte foretak er 
viktig for sysselsetting og verdiskapingen 
i kommunen. Her inngår i første omgang 
foretak innen jordbruk og skogbruk. Videre 
kommer verdiene i primærproduksjonen og 
foredlingen av landbruksvarene og antall 
sysselsette i landbruksbasert industri. 
Ringvirkninger pga. transport, bygg/
anlegg, industri, handel, privat og offentlig 
tjenesteyting er viktige. 

Landbruket har ei multifunksjonell rolle. I 
tillegg til å produsere mat, skal landbruket 
produsere kulturlandskap, trevirke, råstoff 
til bioenergi, inn på tunet-tjenester osv. 
Landbruket har også en viktig funksjon 
ved bosetting i distriktene og areal til 
friluftsaktiviteter.

Arealforvaltning og landbrukspolitikk er 
avgjørende for å opprettholde et aktivt 
landbruk. Et strengt jordvern er avgjørende 
for å ha et aktivt landbruk i hele kommunen. 
Man må unngå å bygge ned produktive 
arealtyper. 

I kommuneplaen skal langsiktig grense 
for utvikling skal innarbeides for Tau 
og Jørpeland. Det skal også fastsettes 
et jordvernmål i kommuneplanen. 
Bestemmelsene som styrer utbygging 
i landbruksområdene revideres med 
utgangspunkt i Regionalplan for Jæren. 

Delmål:
Øke verdiskapingen i landbruket ved 
å tilrettelegge for økt matproduksjon, 
stimulere til nydyrking, økt beitebruk på 
inn og utmarksarealer.  

Økt investering på melk, spesielt på små 
og mellomstore bruk.

Økt investering på frukt, bær og 
grønntproduksjon.

Økt investering med å plante skog etter 
hogst, der skogen har ei viktig rolle med 
CO2 binding.

Overordnede føringer  

FNs bærekraftsmål

Landbruk
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  Nasjonale føringer

Regjeringen mener det er viktig at 
fylkeskommuner og kommuner i sine 
planer vurderer utbyggingsløsninger som 
sikrer landbrukets næringsgrunnlag og 
reduserer omdisponering av dyrka mark. 
Planene bør trekke langsiktige grenser 
mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur-, 
frilufts- og reindriftsområder.  

  Regionale føringer

Sikring av kjerneområde landbruk innebærer 
at større sammenhengende, høyverdige 
jordbruksareal sikres for matproduksjon i 
et langsiktig perspektiv. Det innebærer at 
det trekkes en langsiktig grense mellom 
byutvikling og kjerneområde landbruk. I 
kjerneområdet skal det heller ikke legges 
til rette for spredte tiltak som er i konflikt 
med hensynet til effektiv landbruksdrift. Med 
spredte tiltak menes ulike arealdisposisjoner 
i landbruksområdene som ikke har 
tilknytning til ordinær landbruksdrift.

Regional jordvernstrategi er også en viktig 
overordnet føring for temaet. 

  Landbruksplan Strand

Temaer fra landbruksplanen som hørerer 
natulrig til i en arealplan innarbeides i 
kommuneplanen.

Sentrale aktører 

Bønder og skogbrukere
Bondeorganisasjoner
Fylkesmannen i Rogalaland 

Kunnskapsbehov

Utvikling av lokalmat og nisjeproduksjon må 
utredes.

Vurdere kulturlandskapet som en ressurs for 
stedsindentitet og turisme. Å holde
landskapet åpent med beite og skjøtsel er 
viktig.

Landbruk
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Bruk og vern av sjøarealer
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Sjøarealene i kommunen er viktige 
ressurser blant annet når det gjelder 
naturmangfold, fiske, havbruk, sjøtransport, 
turisme, friluftsliv og rekreasjon. For å 
unngå interessekonflikter er det viktig å ha 
oppdaterte planer for arealbruken i sjø. Slik 
sikrer man mest mulig hensiktsmessig bruk 
av de ulike sjøarealene i kommunen til det 
de er best egnet til.

Delmål:

Vi skal legge til rette for en bærekraftig 
matproduksjon i sjøområdene i 
kommunen som ikke går på bekostning 
av naturmangfoldet. Samtidig ivaretas 
også andre interesser på og ved sjøen.

Åpne for friluftsliv i sjø og sikre 
etablering av båtplasser/sjøboder.

Overordnede føringer

  FNs bærekraftsmål

Bruk og vern av sjøarealer

  Nasjonale føringer

Regjeringen vil legge til rette for økt 
verdiskaping og arbeidsplasser basert 
på havets ressurser, og for forutsigbar og 
bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. 
Regjeringen prioriterer også arbeidet 
for rent hav og en lønnsom utvikling av 
havbruksnæringen. Fylkeskommunal og 
kommunal planlegging er viktig for å sikre 
fiskeri- og havbruksnæringenes langsiktige 
arealbehov, samtidig som andre samfunns- 
og miljøinteresser blir ivaretatt.

  Regionale føringer

Fra Regionalplan for sjøareal og havbruk: 

Kommunane som prioriterer havbruk som eit 
utviklingsområde skal revidera arealdelen til 
kommuneplanen. 

Kommunane skal vurdera trongen for 
næringsareal til havbruk både i sjøen og 
på land i dialogen med havbruksnæringa i 
planprosessane.

  Kommuneplanens samfunnsdel

Gjennom organisk vekst og nyetableringer 
skaper næringslivet i Strand stadig nye 
arbeidsplasser innen næringene turisme, 
marin, jordbruk, industri og teknologi. 
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Sentrale aktører og 
myndigheter

Fiskarlaget Vest
Fiskeridirektoratet
Kystverket 
Rogaland fylkeskommune
Nabokommuner
Havbruksbedrifter
Ryfylke friluftsråd
Turistbedrifter som bruker sjøen

Kunnskapsbehov

• Hvor er det spesielt verdifulle naturverdier?  

• Hvilke områder er viktige for 
fiskerinæringen? 

• Hvilke områder er god egnet til havbruk? 

• Hvilke områder er spesielt atraktive for 
friluftsliv og turisme? 

• Det lages en mulighetsstudie for havbruk 
på sjø og på land. Da vil vi få forslag til 
plasseringer som bedre vekter de ulike 
interessene og samtidig finner de mest 
egnede plassene mht produksjon av fisk.

Bruk og vern av sjøarealer
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Klimatilpasning
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Klimatilpasning handler om å ta hensyn til 
dagens og framtidens klima. Arbeidet med 
klimatilpasning skal bidra til at vi unngår 
eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, 
og drar nytte av eventuelle fordeler som 
følge av endringer i klimaet.

Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn 
både på kort og lang sikt. Rogaland frem 
mot år 2100 får et varmere klima, med 
påfølgende utfordringer som blant annet 
overvann og flom, stigende havnivå, økt 
skredrisiko, økosystemendringer og endrede 
vekstvilkår for kulturplanter. Å ta hensyn til 
klimaet og endringer i dette, sammen med 
øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende 
for å sikre en bærekraftig utvikling. Et 
livskraftig og variert naturmiljø er mindre 
sårbart for endringer, og kan medvirke til 
samfunnets tilpasning. 

Strand har spesielt erfart utfordringer som 
følge av mangel på overvannshåndtering. 
Kommunen har også bebyggelse i 
skredutsatte områder og områder utsatt for 
økning i havnivå. Utfordringene kommer til 
syne i allerede utbygde områder, spesielt 
eldre boligfelt, som ikke er godt nok tilpasset 
dagens klima. 

Begrepet klimatilpasning omfatter ikke å 
begrense årsakene til klimaendringene. 
Dette blir blant annet ivaretatt i temaer som 
grønn mobilitet og fortettingsstrategi. 

Delmål:
 
Kommuneplanen skal bidra til å 
sikre eksisterende og fremtidig 
bebyggelse mot naturfarer som følge av 
klimaendringer fram mot år 2100. 

Klimatilpasningen skal ikke gå på 
bekostning av naturmangfold. 

Overordnede føringer  

  FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer

Fylkeskommunene og kommunene 
legger vekt på klimatilpasning og 
samfunnssikkerhet i sin planlegging, og 
legger de høye alternativene fra nasjonale 
klimaframskrivinger til grunn for arbeidet. 
Risiko- og sårbarhetsanalyser legges til 
grunn for plan- og byggesaksbehandlingen.
Mer nedbør og mer kompakte byer og 
tettsteder gir utfordringer med håndtering av 
overvann. For å begrense oversvømmelse 
kan det være gunstig om mer av vannet 
håndteres utenfor egne ledninger i bakken. 
Det kan gjøres gjennom tiltak som trygge 
flomveier, åpning av bekker, mindre asfalt, 

Klimatilpasning
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flere grønne områder som drenerer vann, 
og grønne tak og vegger. Naturbaserte 
løsninger kan være et viktig supplement for 
å forebygge og redusere skader ved flom 
i byer og tettsteder. Blågrønn infrastruktur 
i byer og tettsteder kan i tillegg styrke 
naturmangfoldet og gi befolkningen mulighet 
til naturopplevelse, rekreasjon og friluftsliv i 
nærmiljøet.

  Regionale føringer

Regionalplan for klimatilpasning

  Kommuneplanens samfunnsdel

Klimatilpasning er sentralt i 
arealplanleggingen i Strand, spesielt ved 
utforming av nye areal.

Sentrale aktører 

Ungdomsrådet
Naturvernforbundet
NVE
Rogaland fylkeskommune

Kunnskapsbehov

Behovet for klimatilpasningsinnsats i Strand 
kommune skal kartlegges. 

Dette skal gi et grunnlag for å avklare 
hvilke bestemmelser, retningslinjer 
og tiltak for klimatilpasning som bør 
innarbeides i kommuneplanens arealdel.  
Enkelte klimatilpasningstiltak passer 
bedre å planlegge andre steder enn i 
kommuneplanens arealdel. 

Nye faresonekart som nylig er utarbeidet 
for enkelte områder av kommunen erstatter 
deler av hensynssonene for naturfarer som 
ligger inne i gjeldende kommuneplan.

Klimatilpasning
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Grønn mobilitet og blågrønne strukturer i 
tettstedene 
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Å legge til rette for gående, syklende og 
kollektivtransport gir en rekke gevinster 
både for samfunnet og for enkeltmennesket. 
Når flere går, blir bruken av bil redusert. 
Det bidrar til mer miljøvennlig transport, 
mindre støy, bedre luft, bedre plass og 
færre trafikkulykker og skader. Flere myke 
trafikanter gir bedre folkehelse, mindre 
sykefravær og bidrar til mer levende, trygge 
og bærekraftige nærmiljø. For den enkelte 
kan det gi bedre helse.

Hovednett for gange, sykling og buss 
skal tegnes i plankartet, med eventuelle 
tilleggsfunksjoner. Dette vil være med 
utgangspunkt i nettet som ble avklart i 
plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet, 
men det kan også vurderes tilføyelser eller 
endringer. 

Lokalisering av bussdepot for Kolumbus 
sine busser må avklares. 

Delmål

Det skal være trygt, effektivt og attraktivt 
å ferdes for myke trafikanter i Strand 

Øke andelen innbyggere som går, sykler 
eller kjører kollektivt 

80% av barn og unge går eller sykler til 
skolen

Det skal utarbeides en strategi for trafikk 
og mobilitet, samt overordnet strategi for 
grønnstruktur, flomveger og blå-grønne
strukturer i tettstedene.

Overordnede føringer  

  FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer

Fylkeskommunene og kommunene legger 
til rette for sykling og gange i byer og 
tettsteder, blant annet gjennom trygge 
skoleveier, ved å planlegge for gange og 
sykling fra kollektivknutepunkt og ut til 
friluftslivsområder, og for transportløsninger 
for grupper som er mindre mobile.

Grønn mobilitet og blågrønne strukturer i tettstedene
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  Regionale føringer

• Utbygging av et sammenhengende 
regionalt sykkelvegnett av høy standard.

• Utbygging av vegnettet i et omfang 
tilpasset målet om å øke andelen reisende 
med kollektivtrafikk, gange og sykkel.

  Kommuneplanens samfunnsdel

Strand er et lavutslippssamfunn som er 
sikkert og trygt å bo i.

Plan for grønn mobilitet og 
trafikksikkerhet

Sentrale aktører og 
myndigheter

Rogaland fylkeskommune
Kolumbus
Pendlere
Eksisterende og potensielle nye brukere av 
grønne transportmidler

Kunnskapsbehov

Hvor er det mulig å lage snarveier for å 
bedre framkommelighet for gående?

Hvor bør det lages fortau eller gang/ 
sykkelveier og i hvilken rekkefølge? 

Hvor bør det etableres pauseparker/
miniparker?

Bør det fastsettes andre framtidige og 
langsiktige busstraseer enn slik bussen går i 
dag?

Kan elektriske eller selvkjørende busser 
med tilhørende infrastruktur bli aktuelt i 
planperioden?

Grønn mobilitet og blågrønne strukturer i tettstedene
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Kulturminner
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Kulturminner er objekt som kan fortelle oss 
om hvordan folk har levd, men det kan
også være objekt som viser folk sine 
levemåter og driften deres av landskapet i 
dag.

Det kan være fysiske spor etter bosetnings, 
nærings- og handelsvirksomhet, kirker og 
skolebygg. Kulturminner kan også være 
steder eller formasjoner i landskapet som er 
knyttet til religion eller tradisjon. 

Utvalgte kulturminner i Temaplan for 
kulturminne og kulturmiljø 2018-2022 
kan markeres med hensynssoner med 
tilhørende retningslinjer i kommuneplanen. 

Delmål:

Kommuneplanen skal være et 
styringsverktøy for en god og langsiktig 
forvalting av kulturminneverdiene. 

Kommuneplanen skal forenkle og 
forbedre behandling av byggesaker som 
omhandler kulturminneverdier.

Overordnede føringer  

  FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer

Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-
fornybare fellesgoder, som kan gi 
grunnlag for økonomisk, sosial, kulturell 
og miljømessig utvikling. Gjenbruk av den 
historiske bygningsmassen kan også gi 
betydelige klimagevinster. Arealendringer 
og endret bruk er noen av de viktigste 
påvirkningsfaktorene for kulturminner og 
kulturmiljøer i Norge. Fylkeskommuner 
og kommuner har en viktig rolle i arbeidet 
med å ivareta kulturarven som ressurs for 
kunnskap, opplevelse, bruk og gjenbruk.

  Regionale føringer

Regional kulturplan

Rogaland fylkeskommune har også 
startet opp arbeidet med en Regionalplan 
for kulturminner. Oppstart ble vedtatt i 
fylkestinget 16.Juni 2020.

 

Temaplan for kulturminne og kulturmiljø 
2018-2022 
Denne planen vil være det viktigste 
kunnskapsgrunnlaget for temaet. 

Sentrale aktører 

Eiere av kulturminner
Strand historielag
Fortidsminneforeningen 
Rogaland fylkeskommune 

Kulturminner
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Turisme i Preikestolen-området
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Preikestolen er en turistdestinasjon i 
verdensklasse og en av de viktigste 
grunnene til at turister fra hele verden 
besøker regionen. Strand kommune har 
i flere tiår hatt en viktig rolle i å bygge 
opp denne destinasjonen til det nivået 
den har i dag. Det er likevel ønskelig at 
denne turisttrafikken genererer enda mer 
verdiskapning i kommunen enn det som er 
tilfellet i dag. 

Nå har Strand kommune overtatt selve 
Preikestolen-platået, og det er stadig 
sterkere næringsinteresser med ideer og 
vilje til turistrelaterte investeringer både 
i dette området og i Jørpeland sentrum. 
Behovet for en oppdatert og helhetlig 
plan for arealbruken fra Preikestolen til 
Jøssang er derfor stort. Noen av de viktigste 
hensynene som må vurderes og avveies er 
følgende:

• Sikre at naturopplevelsen for turistene ikke 
blir redusert. Dette inkluderer adkomsten 
langs fylkesveien. 

• Løsninger for mobiliteten i området 
må avklares. Dette gjelder både buss, 
parkering for privatbil samt tilrettelegging 
for gående og syklende. 

• Rekkefølgekrav for infrastruktur som vei, 
vann og avløp må vurderes. Utvikling 
av alternative adkomster som stien fra 
Jørpeland og fra Refså kai vurderes.

 
• Åpne for nye opplevelser og attraksjoner 
og overnattingstilbud som passer naturlig 
i området. Dette kan gi verdiskapning 
i seg selv og kan sikre at turistene 
oppholder seg lenger i kommunen enn det 
som er tilfellet i dag. Slik vil det oppnås 
indirekte verdiskapning i f.eks. butikker og 
restauranter andre steder i kommunen.

• Unngå at funksjoner som er passende 
å plassere i Jørpeland sentrum og 
som kan tiltrekke turister her, heller blir 
etablert i Preikestolen-området. Det bør 
defineres så klart som mulig hva som er 
rollefordelingen mellom Jørpeland sentrum 
og Preikestolen-området. Dette inkluderer 
eventuelt behov for offentlig P-anlegg i 
Jørpeland sentrum. På denne måten kan 
disse områdene styrke hverandre i stedet 
for å være konkurrenter.

• Hensynet til lokalbefolkningens bruk 
av arealene til friluftsliv og hensynet til 
naturmangfold og landskapsverdier er 
også svært viktig å ivareta.

Hensynene som er nevnt over kan 
i noen tilfeller være motstridende. 
Kommuneplanens arealdel er en 
svært god arena for å avveie slike 
interessemotsetninger gjennom planlegging 
av bruk og vern. 

Overordnede føringer

  FNs bærekraftsmål

Turisme i Preikestolen-området
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   Nasjonale føringer

Fjell-, utmarks- og sjøområder er viktige 
ressurser for bærekraftig næringsutvikling. 
Havbruk, mineralnæring, turisme 
og landbrukstilknyttet næringsliv er 
eksempler på dette. Målet er å få til en mer 
kunnskapsbasert og helhetlig forvaltning 
av arealene og større forutsigbarhet. Det 
er behov for bedre planavklaringer og 
samordning mellom myndigheter og lovverk 
slik at det kan legges til rette for bærekraftig 
vekst.

  Regionale føringer 

Fylkesdelplan for Preikestolområdet

   Kommuneplanens samfunnsdel

- Vi legger til rette for økt 
overnattingskapasitet og aktivitet for 
besøkende.

- I samarbeid med Stiftelsen Preikestolen 
vil vi legge til rette for nødvendig regulering 
av trafikken opp til Preikestolen fjellstue for 
å sikre en bærekraftig og sikker adkomst til 
området

Turisme i Preikestolen-området
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Turisme i resten av kommunen 
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Også andre deler av kommunen har 
særegne og flotte kvaliteter knyttet til natur, 
kulturlandskap eller kulturminner som kan 
være et kan være grunnlag for å legge til 
rette for turisme. Dette kan f.eks. være 
overnattingstilbud, attraksjoner, gangveier, 
stier eller andre fasiliteter rettet mot turisme. 
Dette må også ses i sammenheng med 
tilrettelegging for lokalbefolkningen. 

Delmål:

I samarbeid med aktører innen 
reiselivet skal vi legge til rette for 
unike turistattraksjoner som  tar i bruk 
særegne natur- og kulturkvaliteter i 
Strand kommune.

Vi drar nytte av potensialet i 
turiststrømmen for vitalisering av 
Jørpeland. Jørpeland bør tilrettelegges 
som havn for ekspedisjonsskip.

Jørpeland og Tau skal tilrettelegges for 
båt-turisme med fritidsbåter.

Vurdere fritidsbebyggelse og bobiler 
som ressurs i næringslivssammenheng 
og finne gode arealer for bobilparkering 
i nærheten av sentrene for å bygge opp 
rundt handelen.

 
Overordnede føringer 

Overordnende føringer for dette temaet 
er i hovedsak de samme som for turisme i 
Preikestolen-området.

Sentrale aktører 

Reiselivsaktører både innenfor og utenfor 
Strand kommune

7132 Thermal Baths - Vals, Sveits

Noen eksempler fra Norge og utlandet der man har brukt stedlige kvaliteter til å 
utvikle særegne og spektakulære prosjekter:

Turisme i resten av kommunen
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Juvet landskapshotell - Valldalen 

Capilano Suspension Bridge Park, Vancouver  

Turisme i resten av kommunen
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Utbyggingsmønster, fortettingsstrategi og 
bokvalitet
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Gevinster ved en effektiv arealbruk er 
flere. Det reduserer presset på frigivelse 
av landbruks- og grøntområder til 
utbyggingsformål. Det vil gi en bedre 
utnyttelse av eksisterende infrastruktur og 
service. Videre vil en effektiv og konsentrert 
arealbruk bidra til å redusere vekst i 
transportarbeid.
Attraktive byer med levende bymiljøer 
kombinerer økt tetthet med effektive 
transportløsninger og høy livskvalitet. 
Utfordringen ligger i å øke tettheten samtidig 
som innbyggernes trivsel og tilhørighet 
forsterkes. Utredninger viser at tetthet 
stimulerer til innovasjon, spredning av 
kunnskap og tilegnelse av ferdigheter, og 
dermed til økonomisk aktivitet. De viser 
også at det er nødvendig å se fortetting i 
sammenheng med sosial bærekraft. 

I de siste par tiårene har det blitt 
gjennomført en betydelig fortetting 
i etablerte boligfelt, ofte gjennom 
dispensasjonsbehandling. Kommunen har 
også nylig laget nye reguleringsplaner i 
etablerte boligfelt både på Tau og Jørpeland 
som åpner for en planstyrt fortetting. Dette 
gir også mulighet til å dimensjonere og 
bygge infrastrukturen som er tilpasset 
planlagt tetthet. 

Det er likevel ikke alle områder der det er 
like hensiktsmessig med fortetting. Å fortette 
i usentrale områder som aldri vil bli store 
nok til å få et godt lokalt servicetilbud eller 
kollektivdekning kan bidra til økt biltrafikk i 
stedet for mindre. Det er størst fordeler med 
å fortette i sentrale områder i nærheten av 
kollektivaksene. 

Å beholde enkelte områder med en noe 
lavere tetthet er også positivt med tanke 
på å tilby et variert boligtilbud i kommunen 
samt stedsidentitet. Slike områder kan 

også ha spesielle kvaliteter eller en 
bebyggelsesstruktur som er vanskelig å 
ivareta gjennom fortetting.

I kommeplanen skal bestemmelser og 
retningslinjer som sikrer en høy bokvalitet 
revideres. Disse vil være førende for 
planer for fortetting eller ved regulering 
nye boligområder. Bestemmelsene og 
retningslinjene vil blant annet omhandle  
krav til størrelse, solforhold og utforming 
for private uteområder, felles uteområder 
og offentlige parker/lekeplasser i 
boligområdene. Krav om variasjon når det 
gjelder boligtyper innad i hvert område 
vil være viktig for å oppnå en variert 
sammensetting av beboere i de ulike 
områdene. Fortetting og eventuelle nye 
boligområder må ikke forringe tilkomst til 
nærliggende friluftsområder.

Delmål:
 
Det skal utarbeides en by- og 
boligutviklingsstrategi for Tau, Jørpeland 
og Fiskå, overordnet utbyggingsmønster 
og langsiktig utviklingsgrense.

Fortetting av etablerte boligfelt skal føre 
til økt andel av gående, syklende og 
kollektivreisende. 

Vi skal avklare om noen av de etablerte 
boligområdene i kommunen ikke bør 
fortettes i stor grad.

Utbyggingsmønster, fortettingsstrategi og bokvalitet
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Overordnede føringer  

FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer

Fylkeskommunene og kommunene legger 
til rette for høy arealutnyttelse i byområder 
gjennom fortetting og transformasjon 
med kvalitet i omgivelsene, med vekt 
på arkitektur, byrom, kulturmiljøer, 
grønnstruktur og andre miljøverdier.

Lokalisering av boliger, service, handel og 
andre arbeidsplass- og besøksintensive 
virksomheter vurderes i sammenheng 
med eksisterende eller framtidige 
kollektivknutepunkt.

  Regionale føringer

6.2.1 Levekårundersøkelse bør legges 
til grunn ved vurdering av utbyggings-, 
fortettings- eller tranformasjonsområder 
i kommuneplanens arealdel. Det skal 
tilstrebes variasjon i boligstørrelse og 
boligtype ved utbygging av nye områder.

6.2.2 Det skal stilles krav til estetiske 
hensyn i alt plan- og byggearbeid med 
spesielt fokus på styrking av identitet, 
tilføring av områdekvalitet, tilpasning til 
omgivelsene og kvalitet og bestandighet i 
materialbruk.

6.2.3 Ved byomforming eller fortetting skal 
det tas hensyn til verneverdig historisk 
bebyggelse og bebyggelsesstrukturer.

Regionalplan for Jæren har en rekke 
bestemmelser for bokvalitet, tetthet og 
uteområder. 

  Kommuneplanens samfunnsdel

Strand er Rogalands mest bosteds- og 
næringsattraktive kommune

Jørpeland, Tau og Fiskå har vokst og er 
utviklet med fokus på fortetting, variert 
bebyggelse og tettere lokalisering av 
daglige gjøremål.

Utbyggingsmønster, fortettingsstrategi og bokvalitet
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Sentrale aktører

Beboere i de ulike områdene
Rogaland fylkeskommune

Kunnskapsbehov

Analyse av eksisterende boligområder blant 
annet med tanke på bebyggelsesstruktur, 
landskapstilpasning, tilgjengelighet og 
boligkvalitet.

Fortetting av hvilke områder gir best 
miljøeffekt?

Hva innebærer Jørpelands rolle som 
regionsenter?

Hvordan integrere innbyggere med spesielle 
behov i tettstedene, og boliger for
blant annet eldre, funksjonshemmede og 
flyktninger?

Strand Videregåendes rolle som
en viktig utvikler i kommunen skal vurderes.

Utbyggingsmønster, fortettingsstrategi og bokvalitet
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Nye boligområder med spesielle kvaliteter
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Strand kommune har en betydelig 
arealreserve når det gjelder ubebygde 
boligområder. Dette gjelder f.eks. innenfor 
boligfelt som Taumarka og Skarbekken. I 
tillegg er det et stort potensiale for fortetting 
innenfor eksisterende boligområder og i 
sentrumsområdene. 

For å bidra til å oppnå målet om økt 
befolkningsvekst og oppnå et mer variert 
boligtilbud kan det likevel være positivt å 
legge til rette for en begrenset mengde nye 
boligområder med helt spesielle kvaliteter. 

Et av de viktigste naturgitte fortrinnene 
i Stand kommune er den lange sør- og 
vestvendte kystlinja. Dersom det skal 
avsettes nye områder til boligbygging bør 
dette i hovedsak begrenses til områder i 
første rekke mot sjøen. Disse nye områdene 
bør likevel i liten grad reduserer kvaliteten 
til eventuell eksisterende bebyggelse 
bakenfor. Nye boligområder bør heller ikke 
føre til en privatisering av strandsonen. 
Dette kan f.eks. sikres gjennom et bredt 
offentlig tilgjengelig friområde og/eller 
gangvei i forkant. Videre bør slike områder 
være lokalisert innenfor eksisterende 
tettstedsavgrensning eller i tilknytning til de 
viktigste kollektivaksene.

Delmål:

Vi legger til rette for en begrenset 
mengde nye og bærekraftige 
boligområder med helt spesielle 
kvaliteter i tilknytning til sjø. 

Vi bør tilrettelegge for boliger med større 
tomter og nærhet til sjø i områder som
f.eks. Tau til Krogevoll/Fiskå og Idse- 
Oanes.

Overordnede føringer  

  FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer 

Boligplanlegging kan knyttes til rekruttering 
av arbeidskraft, og andre tjenester i 
lokalsamfunnet, og bidra mer generelt 
til gode lokalmiljø for befolkningen. 
Boligmarkedene i slike områder 
preges ofte av begrenset nybygging og 
manglende investeringer i eksisterende 
boligmasse. Samtidig kan tilgang til mer 
varierte boligtyper være avgjørende for 
at folk og bedrifter enkelt kan etablere 
seg og bli værende i en kommune eller 
arbeidsmarkedsregion.

  Kommuneplanens samfunnsdel
 
Vi legger til rette for interessante og 
varierte boliger med særegne bomiljø med 
tilknytning til natur og sjø

Nye boligområder med spesielle kvaliteter
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Nabolagssentrum
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Den videre utviklingen av 
sentrumsområdene på Jørpeland 
(regionsenter) og Tau (lokalsenter) er 
svært viktig av mange grunner. Det er 
også i de senere år laget flere nye paner 
for dette. Videre framover må vi bygge 
stedsattraktivitet med spesielt fokus på 
grønne byrom og et variert aktivitetstilbud. 
Handelen langsmed Rådhusgaten i 
Jørpeland sentrum må styrkes for å 
lykkes med å få til ett kompakt og levende 
sentrumsområde.  

Sentrum på Tau og Jørpeland er 
imidlertid ikke like tilgjengelige for alle 
befolkningsgrupper i kommunen. Dette 
kan f.eks. være barn og eldre som ikke 
disponerer egen bil og som bor langt fra 
sentrumsområdene. Det er også en stor 
kvalitet i seg for alle befolkningsgrupper å 
ha mange tilbud i kort gangavstand fra der 
man bor. 

I planen skal de mest tettbygde områdene i 
kommunen deles opp i mest mulig naturlige 
nabolag for så å definere hva som er det 
mest naturlige sentrum i hvert nabolag. 
Jørpeland kan f.eks. deles i Tungland, 
Barkved, Fjelde osv. Også småsteder som 
Kjølevik og Meling skal få et definert et 
nabolagssentrum. 

Et viktig prinsispp vil være å bygge på 
allerede eksisterende funksjoner og 
samlokalisere flere funksjoner til disse. 
Dette kan være funksjoner som skole, 
barnehage, idrettsanlegg, nærbutikk, 
bussholdeplass, lekeplass, kommunal kai, 
gjestehavn osv. En lekeplass kan f.eks. 
oppgraderes med en grillhytte for å kunne 
bli aktuell å bruke for eldre aldersgrupper.

Overordnede føringer  

  FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer 

Gjennom god arkitektur og planlegging 
kan fylkeskommunene og kommunene 
være med å utvikle gode lokalsamfunn og 
boligområder, stimulere til fysisk aktivitet 
og et mer helsefremmende miljø. Vi vil i 
fremtiden etterspørre byer og tettsteder med 
både urbane og grønne kvaliteter, og med 
attraktive byrom, møteplasser og utearealer.

  Regionale føringer 

Det er gode muligheter til å drive folkehelse 
i byer og tettsteder. Parker, byrom, 
kulturlandskap, havnepromenade, ferskvann 
og turveier er vår tids urbane friluftsliv. 
Denne formen for lett tilgjengelig friluftsliv 
kan bidra til å redusere effektene av sosial 
ulikhet. I tillegg krever den lite ressurser i 
form av transport. Formålet med å satse 
på et lavterskeltilbud innen friluftsliv, er å 
påvirke faktorer som inaktivitet, ensomhet 
og stress. Disse har en påviselig effekt på 
forekomsten av livsstilssykdommer i det 
moderne samfunn.

Nabolagssentrum
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  Kommuneplanens samfunnsdel 

Strand har et inkluderende lokalsamfunn 
med høy livskvalitet for alle

Vi videreutvikler eksisterende arenaer og 
utvikler nye arenaer hvor innbyggerne 
opplever mestring, inkludering og trygghet.

Sentrale aktører

Innbyggerne i de ulike nabolagene 
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne
Frivillige organisasjoner

Kunnskapsbehov

Hva er en naturlig nabolagsoppdeling på 
Tau og Jørpeland?

Hvor er naturlige midtpunkt i disse 
nabolagene basert på eksisterende felles 
funksjoner, naturkvaliteter, historiske 
kvaliteter, areal for nye funksjoner osv.? 

Hva slags funksjoner/tilbud er savnet i 
nabolaget? 

Nabolagssentrum
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Aldersvennlig stedsutvikling
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Nærmiljøet har en særskilt viktig betydning 
for eldre. Når synet svekkes og beina ikke 
lenger bærer så langt blir man i økende 
grad avhengig av nærmiljøet. Det kan dreie 
seg om benker og god belysning, offentlige 
toalett, trygge gangveier til hverdagens 
gjøremål, kort vei til butikken og offentlige 
tjenester, tilrettelagte transportløsninger, 
brøyting og vintervedlikehold, parker og 
turveier som er lette å nå, eller sosiale 
møteplasser i lokalmiljøet.  
 
Alt dette, og mer til, er viktige tiltak for eldre, 
men som alle tjener på. Både eldre og barn 
omtales ofte som «stedbundne» brukere. 
Desto yngre eller eldre man er, jo mindre 
mobil er man. De nære omgivelsene blir 
avgjørende for livskvaliteten og ens egen 
mulighet til å delta i samfunnet. Også yngre 
personer med nedsatt funksjonsevne vil 
dra spesielt nytte av mer aldersvennlige 
omgivelser. 

Delmål:

Vi skal skape fysiske omgivelser som 
gjør det mulig for eldre å være aktive 
samfunnsdeltakere så lenge som mulig, 
også den dagen helsa begynner å 
skrante.

Vi skal legge til rette for at flest mulig 
eldre kan leve et aktivt liv uten å måtte 
flytte til en annen bolig. 

Overordnede føringer  

  FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer

Regjeringen har i sin melding «Leve hele 
livet» blant annet understreket betydningen 
av at kommuner og fylkeskommuner 
planlegger for aldersvennlige samfunn 
og tilrettelegger for utvikling av framtidas 
boligløsninger for eldre og personer med 
nedsatt funksjonsevne.

Aldersvennlig stedsutvikling
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  Regionale føringer

Å ha tilgjengelige transportalternativer er 
viktig både i et helse- og miljøperspektiv, 
men også for å hindre isolasjon. Dette 
gjelder særlig for barn, unge og eldre. 
Utilstrekkelige uteareal og dårlig utforming 
av uterommet rammer alle beboere, men 
først og fremst barn og eldre som er 
avhengig av tilbudene i nærområdene. Det 
er viktig at uterommene utformes slik at det 
er tilstrekkelig areal for opphold og lek for 
alle, med gode solforhold, vindskjerming og 
begrenset støynivå.

  Kommuneplanens samfunnsdel 

Strand har et inkluderende lokalsamfunn 
med høy livskvalitet for alle

Det er vesentlig å legge til rette for et 
aldersvennlig samfunn og en hverdag eldre 
kan håndtere og mestre på egenhånd.

Sentrale aktører

Eldrerådet 
Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevene

Kunnskapsbehov

Hva er de fysiske hindringene for en mer 
aktiv hverdag i ulike deler av kommunen? 
Eksempelvis veier uten gang/sykkelvei eller 
manglende møteplasser.

Aldersvennlig stedsutvikling
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Spredt boligbebyggelse
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En stor del av kommunen preges av spredt 
bebyggelse. Dette gjelder f.eks. en stor 
del av nordre Strand. Boligbyggingen i 
dette området er i stor grad styrt gjennom 
formålet LNF, spredt boligbebyggelse. Dette 
er et formål der man kan bygge et visst 
antall boliger innenfor et større område uten 
krav om detaljert reguleringsplan.  
 
I de mest tettbygde av disse områdene, 
som f.eks. Kjølevik kan det vurderes om 
denne måten å bygge ut på er den mest 
hensiktsmessige, eller om det heller bør 
satses på flere ”ordinære” boligområder 
med krav om reguleringsplan. Fordelene 
med dette er at man kan oppnå mer 
strukturerte, funksjonelle og arealeffektive 
boligområder og sikrer funksjoner som f.eks. 
lekeplasser. I områder som Kjølevik kan  
det vurderes om det i tillegg til boligformål 
også bør innarbeides nye tilknyttede formål 
som f.eks. grønnstruktur, idrettsanlegg eller 
tjenesteyting.  

Det må også vurderes i hvilket omfang 
de eksisterende områdene for spredt 
boligbebyggelse skal videreføres og hvor 
mange nye boliger som eventuelt tillates 
i disse områdene innenfor planperioden. 
Det kan også være aktuelt å åpne opp for 
tiltak på bebygde fradelte boligtomter i LNF-
områder der det i henhold til gjeldende 
kommuneplan er behov for dispensasjon. 

Delmål: 

Vi skal legge til rette for bosetning i de 
mer spredtbygde delene av kommunen 
og økte bokvaliteten i disse områdene. 

Det bør åpnes for tun-bebyggelse (5-
10 hus) utenfor sentrum. Dette styrker 
landbruket ved at det blir litt flere folk og 
mer miljø ute i distriktene.

Overordnede føringer  

  FNs bærekraftsmål

  Nasjonale føringer

Gjennom god arkitektur og planlegging 
kan fylkeskommunene og kommunene 
være med å utvikle gode lokalsamfunn og 
boligområder, stimulere til fysisk aktivitet 
og et mer helsefremmende miljø. Vi vil i 
fremtiden etterspørre byer og tettsteder med 
både urbane og grønne kvaliteter, og med 
attraktive byrom, møteplasser og utearealer. 

Spredt boligbebyggelse
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  Regionale føringer

7.2.8.1 Boligfortetting på fradelte tun eller 
på spredte boligeiendommer i LNF-områder, 
tillates ikke.
 
7.2.8.2 Ytre deler av planområdet som 
Gjesdal og Strand, kan unntas fra dette 
dersom det er dokumentert særlige 
bosettingshensyn

  Kommuneplanens samfunnsdel

Bygg tettere i tettstedene   

Tillat noe spredt bebyggelse på utvalgte 
steder

Sentrale aktører 

Beboere og grunneiere i de aktuelle 
områdene
Fylkesmannen i Rogaland 
Rogaland fylkeskommune

Kunnskapsbehov

Hva slags arealfunksjoner mangler i de ulike 
områdene med spredt boligbebyggelse i 
kommunen? 

Hvor er det mest hensiktsmessig å 
tillate spredt boligbebyggelse i LNF-
områdene? Blant annet med tanke på økt 
transportbehov, konflikter opp mot landbruk, 
naturmangfold og annet. 
Bør bestemmelsene for LNF, spredt 
boligbebyggelse revideres?

 

Spredt boligbebyggelse
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Næringsarealer

Det skal utarbeides en strategi for ulike 
typer næring fra den plasskrevende 
industrien til mer finmasket næring som 
kontorarbeidsplasser o.l. Det er en 
utfordring til å finne flere næringsområder. 
Nordmarka og dronesenteret skal utvikles 
og sikres tilstrekkelig med arealer.

Fritidsbebyggelse

Hytteturistene er viktig for handelen på Tau 
og Jørpeland. Strand ligger nær Sandnes 
og Stavanger og er etter Ryfast blitt enda 
mer attraktiv hyttekommune. Dette bør vi 
utvikle. Hidle, Heng, Idse, Idsal og området
mellom Botne og Oanes er aktuelle for 
friluftsliv og hytter.

Nye arealer i kommunen

I denne planen vil de nye arealene i 
kommunen som ble overført fra tidligere 
Forsand kommune bli en del av en felles 
kommuneplan for hele kommunen. Inntil ny 
kommuneplan er vedtatt gjelder Forsand 
kommunes kommuneplan i disse områdene 
Bestemmelser og plantekniske prinsipper i 
de to kommuneplanene må harmoniseres i 
ny felles kommuneplan. Det er eksempelvis 
to ulike måter å beregne utnyttelsesgraden 
for fritidsboliger i de to gjeldende 
kommuneplanene. 

Unntak fra plankrav 

For å oppnå en forenkling for 
innbyggerne og reduserer tidsbruk på 
dispensasjonsbehandling skal det vurderes 

å unnta mindre tiltak i uregulerte områder 
fra krav om reguleringsplan.

Plantekniske endringer

Enkelte områder i kommunen har 
arealformål som er noe upresise i forhold 
til bruk og planens intensjon. Eksempelvis 
kan campingplasser få endret arealformålet 
til fritids- og turistformål istedet for 
næringsformål. 

Arealer der nyere reguleringsplaner har 
endret arealbruken i forhold til gjeldende 
kommuneplan må innarbeides i ny 
kommuneplan. Nye høgspentlinjer må også 
tas inn i plankartet. 

Mindre justeringer av formålsgrenser der 
etablert og tillatt bruk avviker fra formålet i 
kommuneplanen kan også bli innarbeidet.
Byggegrense mot sjø i LNF-områder 
tas ut av plankartet i samsvar med 
Fylkesmannens retningslinjer. Bygging 
innenfor 100-metersbeltet mot sjø som 
det ikke åpnes for i planen vil likevel være 
avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet 
i strandsonen i plan- og bygningsloven. 

Ny regionalplan for Jæren 

Regionalplanen inneholder en rekke punkter 
som skal innarbeides i kommuneplanene. 
Planprogrammet for kommuneplanen kan bli 
noe justert i samsvar med ny regionalplan 
før det fastsettes. 

Andre tema
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Metode for 
konsekvensutredning

Generell metode for konsekvensutredning 
av kommuneplanens arealdel i Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets veileder 
skal benyttes i planarbeidet.

Medvirkning
 
Med utgangspunkt i fokustemaene som er 
nevnt i planprogrammet vil vi invitere til ulike
møter, inkludert arbeidsverksted der dette 
passer underveis i prosessen. Her ønsker vi 
både interne og eksterne deltakere.

For å sikre at ulike stemmer kommer til orde 
vil vi også legge til rette for andre måter
å bidra på som f.eks. gjestebud og ulike 
digitale verktøy.

Fremdriftsplan

2020-2021: Planprogram
Varsel om planoppstart
Høring og fastsettelse av planprogram

2021-2022: Utarbeidelse av planforslag
Utredninger 
Medvirkning
Behandle arealinnspill

2022: Politisk behandling av planforslag 
Formell høring
Endelig vedtak

Planprosess


