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FORORD 

Kommuneplanen består av en arealdel med plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og 
retningslinjer samt en samfunnsdel med opplegg for handlingsprogram.  

Denne planbeskrivelsen omfatter endringene i arealdelen, bestemmelsene med 
retningslinjer, retningslinjer for regulering av grønnstruktur og opplisting av hensynssoner. 

Formannskapet har vært politisk styringsgruppe for kommuneplanarbeidet. 

Kommuneplanrevisjonen har vært et tverrfaglig arbeid der representanter fra alle 
tjenesteområdene har bidratt med innspill i forskjellige faggrupper. Kultur og samfunn 
v/Arealbruk har hatt hovedansvaret for kommuneplanens arealdel. 

Utkast til planstrategi ble behandlet første gang i kommunestyret 09.05.16. Utkastet ble 
kunngjort 21.06.16 – 10.08.16. Planstrategi 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret 17.10.16.  

Forslaget til planprogram ble behandlet i utvalg for levekår 21.02.17, utvalg for kultur og 
samfunn 22.02.17 og formannskapet i møte den 23.02.17. Planprogrammet og varsel om 
oppstart av kommuneplanarbeidet ble utsendt 09.03.17 med høringsfrist 22.04.17. 
Planprogram 2018 - 2030 ble fastsatt av kommunestyret i møte den 08.09.17.  

Kommuneplanen ble 1. gangs behandlet i senior- og brukerrådet 31.05.18, utvalg for levekår 
05.06.18, utvalg for kultur og samfunn 06.06.18 og formannskapet 07.06.18. 

Kommuneplanen var ute til offentlig ettersyn 14.06.18 – 24.08.18.  

Kommuneplanen ble 2. gangs behandlet i utvalg for levekår 22.01.19, utvalg for kultur og 
samfunn 23.01.19 og formannskapet 24.01.19. 

En revidert kommuneplan er utlagt til 2. gangs offentlig ettersyn 31.01.19 – 18.03.19. 

Innsigelsene til 2. gangs offentlig ettersyn ble framlagt for formannskapet i sak 025/19 i møte 
11.04.19. 

Kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 17.06.19. 
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INNLEDNING: 

Planen omfatter hele kommunen. I samsvar med vedtatt planprogram rulleres både 
samfunnsdelen og arealdelen. Kommunestyret har vedtatt at det skal være en begrenset 
revisjon, der en stor del av den gjeldende kommuneplanen beholdes. Den gjeldende 
arealdelen for 2015 – 2027, ble vedtatt 07.09.15. 

Samfunnsdelen foreligger som eget vedlegg og omtales i liten grad i planbeskrivelsen. 

Arealdelen består av følgende dokumenter: 

 Kommuneplankart 

 Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer, retningslinjer for regulering av 
grønnstruktur og opplisting av hensynssoner med nummerering  

Øvrige vedlegg til arealdelen: 

 Temakart kjerneområde landbruk 

 Temakart vilt  

 Temakart kulturminner/kulturmiljøer 

 Temakart som viser aktsomhetsområder for jord- og flomskred, snøskred og steinskred 

 Notat, kartlegging av flomfaresoner 
 
Planbeskrivelsen omtaler vurderingstema som planprogrammet beskriver for arealdelen, 
foreslåtte endringer i kommuneplanens arealdel og foreslåtte endringer for bestemmelser og 
retningslinjer.  

Endringer etter 1. gangs offentlig ettersyn framkommer under kapittel «endring av kart, 
bestemmelser og retningslinjer til 2. gangs behandling», i bestemmelsene og retningslinjene 
og i saken som fremmes for politisk behandling. Endringer etter 2. gangs offentlig ettersyn, til 
sluttbehandlingen, beskrives i eget kapittel. 

Arealdelen er bindende for framtidig arealbruk. 
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ENDRINGER BESKREVET I PLANPROGRAMMET: 

Planprogrammet som ble fastsatt av kommunestyret 18.09.17, sier i pkt. 2.3.5, Arealdelen, at 
det skal arbeides med generelle forbedringer og justeringer. I tillegg skal det jobbes med 
følgende tema:  

Plankartet: 

1. Boligområder Ålgård nord og Midtfjell; angi rekkefølgen på utbyggingen 
2. Ny Ålgård stasjon 
3. Boligområde Gilja. Endring fra næringsområde til boligområde 
4. Utvidelse akvakulturanlegg Oltesvik 
5. Rasfare - Aktsomhetssoner tas ut/faresoner tas inn 
6. Flomsoner i Ålgård sentrum; endres i forhold til utført flomsikring 
7. Områder regulert til masseuttak som er tilbakeført til landbruk; endres til LNFR-formål 
8. Endringer i sjøen som følge av innspill fra fiske- og skipsfartsmyndigheter 
9. Mindre justeringer som følge av kommunalt vedtak eller unøyaktigheter i kartet 
 

Planbestemmelsene: 

1. Vurdere nye bestemmelser for fortetting i samarbeid med utbyggere 
2. Diverse presiseringer og justeringer som følge av kommunes praktisering av dagens 

regelverk 
 

Diverse:  

 Implementere viktige elementer fra landbruksplanen 

 Implementere viktige elementer knyttet til folkehelse, idrett og friluftsliv 

 Kulturminner – vurdere om disse er godt nok fulgt opp i kommuneplanen 
 
Temaene fra planprogrammet er kommentert under:  

Plankartet: 

1. Boligområder Ålgård nord og Midtfjell; angi rekkefølge på utbyggingen 

Gjesdal kommune har besluttet å anlegge midlertidig anleggsvei med tunell frem til 
Kodlidalen og byggemodne første byggetrinn i dette boligfeltet. For feltutbyggingen ventes 
det oppstart i 2019. Det foreligger ikke detaljreguleringsplaner for den øvrige delen av Ålgård 
nord, dvs. D- og E-feltet. Boligbyggingen i C2-feltet er ikke ferdigstilt.  
 
For Midtfjellutbyggingen er det vedtatt en kombinert detalj- og områdereguleringsplan. Denne 
planen stiller nødvendige krav til opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur som vei, 
vannforsyning, avløp og overvannshåndtering både innenfor og utenfor planområdet. Ifølge 
plan- og bygningslovens § 11-9 kan kommunen vedta bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel og at nødvendig samfunnsservice, som skole og barnehage, samt teknisk 
infrastruktur skal være etablert før byggeområder blir tatt i bruk. I kommuneplanens 
bestemmelser er det i alle år slått fast at «Utbygging av nye utbyggingsområder kan ikke 
finne sted før det enkelte området, etter kommunens skjønn, er/blir dekket med 
kommunaltekniske anlegg, herunder også energiforsyning, samt skole og barnehage.» 

Inntil noe annet skulle bli bestemt i en utbyggingsavtale med kommunen, er det utbyggers 
ansvar å finansiere den tekniske infrastrukturen. Kommunen satser nå på at boligbyggingen 
skal ta seg opp i Kodlidalen og Ålgård nord-området. I denne situasjonen, der planene er 
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vedtatt og utbygger finansierer all infrastruktur på Midtfjell, ser vi det slik at kommunen ikke 
har anledning til å fremme krav om rekkefølge på utbyggingen. Dette kan imidlertid skje på et 
senere tidspunkt under utbyggingen av Midtfjell dersom Bærland skole ikke lenger har ledig 
kapasitet til å ta imot nye elever fra dette området. 

Tidligere rekkefølgekrav som bl.a. har blitt lagt inn i bestemmelsene etter innsigelse fra 
Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune, er beholdt i noe omskrevet versjon, og sier 
nå at det kan igangsettes inntil 50 boliger i året selv om ny E39 ikke er ferdig anlagt. 

2. Ny Ålgård stasjon 

Rådmannen har vurdert alternative steder for plassering av ny jernbanestasjon på Ålgård. 
Det har vært tatt utgangspunkt i Jernbaneverkets opplysninger mht. størrelse og det er sett 
på hvor det kan fastsettes et areal på ca. 250 x 20 m for et stasjonsområde. For et av 
alternativene, Litlahølen, har Ecofact utarbeidet konsekvensutredning for naturmiljøet på 
oppdrag fra rådmannen. Det er også sett på om en ny stasjon kan plasseres på Opstad eller 
ved den gamle kirka. 

Det er en del uavklarte forhold knyttet til ny jernbanestasjon, både når det gjelder realistisk 
gjennomføringstidspunkt og kravene til utforming. Avsetting av et areal til ny jernbanestasjon 
vil gi store konsekvenser og usikkerhet for berørte grunneiere og naboene. Vi ser på banen 
som viktig samfunnsnyttig utvikling, men som mindre sannsynlig at skal skje i gjeldene 
planperiode. Rådmannen har derfor kommet til at det ikke avsettes nytt areal til 
jernbanestasjon ved denne kommuneplanrulleringen. Spørsmålet bør i stedet vurderes på 
nytt ved neste revisjon. 

3. Boligområde Gilja. Endring fra næringsområde til boligområde 

På Gilja ble det ved forrige kommuneplanrullering i 2015, lagt inn to nye boligområder, et syd 
for Giljastølveien og et mellom Fv.45/Hunnedalsvegen og Dirdalsåna. I tillegg ligger det igjen 
noen ubebygde tomter i Mulebakken og i det tidligere utbygde boligfeltet langs 
Fv.45/Hunnedalsvegen.  

Rådmannen legger til grunn at Gilja har et forventet boligbehov på maks 6 boliger pr år. Etter 
ny vurdering av boligbehovet, antallet ledige tomter og arealer som allerede er satt av til 
boligformål, har vi kommet til at det ikke er behov for å legge inn areal til nye boliger på Gilja 
slik som beskrevet i planprogrammet.  

4. Utvidelse akvakulturanlegg Oltesvik 

Akvakulturanlegget i Oltesvik anbefales utvidet i tråd med godkjent dispensasjon, se forslag 
til endringer av kartet og nærmere beskrivelse lengre nede i planbeskrivelsen. 

5. Rasfare – aktsomhetssoner tas ut/faresoner tas inn 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har utarbeidet aktsomhetskart som viser 
områder med mulig fare for snø-/jordskred, steinsprang m.fl. Disse aktsomhetssonene 
dekker store deler av områdene i Oltedal, Dirdal, Gilja, Frafjord, Byrkjedal og Øvstabødalen. 
Dersom disse aktsomhetskartene legges inn på kommuneplankartet vil de dekke store deler 
av området og kartet blir vanskelig å tolke. 

Kommunen har engasjert Norges Geotekniske Institutt, NGI, til å undersøke rasutsatte og 
bebygde områder i hele kommunen. Resultatet fra disse undersøkelsene viser på 
kommuneplankartet. Dvs. at kartet viser avgrensningen av de undersøkte områdene og 
områder der det er reell ras-/skredfare. 

6. Flomsoner i Ålgård sentrum; endres i forhold til utført flomsikring 
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Utbyggingen i sentrum er utført iht. flomkartleggingen, og videre utbygging kan utføres iht. 
dette. Det vil bli vurdert om avgrensningen av flomskravuren kan bli justert før 2. gangs 
behandling. Denne nye avgrensningen av flomsonen er ikke avklart ennå.  

7. Områder regulert til masseuttak som er tilbakeført til landbruk; endres til LNFR-formål 
 
En del områder som er tilbakeført til dyrket mark foreslås endret fra råstoffutvinning til 
landbruk-, natur- og friluftsformål (LNFR-formål). Dette gjelder Bollestad (gnr. 8, bnr. 19), 
Øvre Oltedal (13/1 og 13/4), Helland (to områder; på 25/1 og 22/3), Rage (36/1, 2, 3 og 24) 
og Frafjord (55/5, 11, 28). Rådmannen oppfatter disse områdene som tilbakeført til landbruk, 
og tilbakeføring til LNFR-formål er iht. det som framgår på reguleringsplanen. Eksempel på 
hvordan dette framstår på kommuneplankartet er vist lengre nede i planbeskrivelsen.  
 
8. Endringer i sjøen som følge av innspill fra fiske- og skipsfartsmyndigheter 
 
Det anbefales ikke andre endringer i sjøen enn utvidelse av akvakulturanlegget i Oltesvik iht. 
allerede gitt dispensasjon. Rådmannen har ikke fått innspill som tilsier at andre endringer er 
ønskelige/nødvendige, og det har ikke blitt prioritert å gjøre videre utredning innenfor 
sjøområdene. 
 
9. Mindre justeringer som følge av kommunalt vedtak eller unøyaktigheter i kartet 

 
Rådmannen anbefaler en del mindre endringer i plankartet. Disse er beskrevet lengre nede i 
planbeskrivelsen. 

 

Planbestemmelsene: 

1. Vurdere nye bestemmelser for fortetting i samarbeid med utbygger 

Det ble holdt møte med Aalgaard Bygg AS og Øster Hus AS 4. september 2017. Aalgaard 
Bygg AS og Øster Hus AS gav en del innspill som gikk på gjesteparkering, tetthet, maks 
tomteutnyttelse, krav om å vise dobbeltgarasje og ønske om å øke størrelsen på 
fritidsboliger i kommunen. 

Rådmannen fikk kommentarer til bestemmelsene til den gjeldende kommuneplanen og fikk 
retningslinjer for fortetting fra andre kommuner. 

Innspillene fra Aalgaard Bygg AS og Øster Hus AS har blitt vurdert nøye og det anbefales en 
del endringer av bestemmelsene og retningslinjene som delvis er i tråd med forslagene fra 
utbyggingsfirmaene. Det vises til forslagene til endringer som er beskrevet lengre nede i 
dette dokumentet. 

2. Diverse presiseringer og justeringer som følge av kommunens praktisering av dagens 
regelverk 

Det er foreslått en rekke endringer av bestemmelsene og retningslinjene på bakgrunn av 
rådmannens bruk av bestemmelsene til kommuneplanen 2015 – 2027. Dette er beskrevet 
lengre nede. 

 
Diverse: 

 Implementere viktige elementer fra landbruksplanen 
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Landbruksplanen ble vedtatt 05.02.18. Enkelte momenter fra landsbruksplanen er 
innarbeidet i kommuneplanens arealdel. Dette innebærer noen mindre endringer i 
bestemmelsene, men hovedmomentene inkludert kjerneområde landbruk, er lagt inn i 
retningslinjene til arealdelen. Arealene som er avsatt til kjerneområde landbruk er vist på 
egne temakart. I retningslinjene foreslås det bl.a. kun å tillate tiltak knyttet til gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag i disse områdene. Temakartene 
ligger som egne vedlegg til kommuneplanen. 

 Implementere viktige elementer knyttet til folkehelse, idrett og friluftsliv 

I samfunnsdelen er det vurdert en rekke tiltak knyttet til folkehelse, idrett og friluftsliv. Det er 
også foreslått mål og strategier for videre oppfølging. Det har imidlertid ikke kommet fram 
konkrete tiltak knyttet til arealdelen som har vært mulig å følge opp ved denne rulleringen.  

 Kulturminner – vurdere om disse er godt nok fulgt opp i kommuneplanen 

Det har blitt lagt inn diverse nye områder båndlagt etter lov om kulturminner og kravene fra 
fylkeskommunen har blitt fulgt opp. 
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FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL:  

Planprogrammet fastsatte en del temaene som det skulle jobbes videre med. Under vurderes 
en del øvrige tema som har dukket opp underveis i kommuneplanprosessen. Videre 
beskrives forslag til endringer. 

Bestemmelser til størrelsen på fritidsboligene 

Spørsmålet om tillatt størrelse på fritidsboliger i kommunen har blitt tatt opp både av 
næringen, hytteeiere og formannskapet. 

I Gjesdal kommune er hoveddelen av fritidsboligene oppført i Øvstabødalen og på 
Giljastølen. I tillegg er det enkelte spredte fritidsboliger andre steder i kommunen. De 
sistnevnte er oppført delvis i byggeområder og delvis i LNFR-områder. 

De siste årene har mange flere av fritidsboligene i kommunen fått både strøm og innlagt 
vann/avløp. Økt komfort fører til at fritidsboligen brukes mer, og flere hytteeiere har fremmet 
et ønske om å kunne bygge en fritidsbolig med større bebygd areal enn 90 m² iht. den 
gjeldende kommuneplanen. En økning av bruksarealet kan enten skje ved at tillatt bebygd 
areal økes eller ved at taket tillates med økt takvinkel eventuelt i kombinasjon med økt 
gesims- og mønehøyde. I enkelte tilfeller vil slike endringer kunne føre til at fritidsboligen blir 
mer dominerende i landskapet og medføre konflikter når det gjelder utsiktstap, naturvern 
eller friluftsinteresser.  

Rådmannen anbefaler at spørsmålet om endring av hyttestørrelsene fremmes som en egen 
plansak der denne problematikken utredes. 

Regionalplan for massehåndtering: 

Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 – 2040 ble vedtatt i Fylkestinget 13.12.17. 
Retningslinjene for massehåndtering sier i pkt. 3.2 at: «Krav til massedeponeringsplan for 
prosjekter over 10 000 m³ masse legges inn som bestemmelse til kommuneplanens 
arealdel.» Regionalplanens krav er innarbeidet i forslaget til bestemmelser til 
kommuneplanen. 

Regionalplanen for massehåndtering på Jæren sier også at kommunene gjennom 
kommuneplanarbeidet bør beregne antatt behov for mellomlagringsområder med 
utgangspunkt i forventet utbygging og grunnforhold. Videre at kommunene bør sette av 
områder for mellomlagring, sortering og omlasting av masse i arbeidet med kommuneplanen, 
og at føringer for bruk skal fastsettes gjennom bestemmelsene. Kluge er vist som et aktuelt 
regionalt mottak- og mellomlagringsområde for masse. 

Regionalplanen ble vedtatt i desember 2017, og dette ble noe sent for å ta nødvendig 
vurdering og prosess i forbindelse med innarbeidelse av Kluge som mottaks- og 
mellomlagringsområde. Det er for øvrig ikke lagt til rette for store nye utbyggingsområder i 
denne rulleringen. Massehåndtering bør vurderes og innarbeides i kommuneplanen i større 
grad ved neste rullering. I mellomtiden vil regionalplanens retningslinjer være 
retningsgivende ved behandlingen av reguleringsplaner og enkeltsaker i kommunen.  

Nye utbyggingsformål eller endrede arealformål 

Iht. beskrivelsene under foreslås det en utvidelse av Dirdal gravplass. For øvrig anbefaler 
rådmannen enkelte endringer i arealdelen som konsekvenser av at det tidligere er gitt 
dispensasjoner. 
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Områder der det er vedtatt en ny reguleringsplan etter forrige rullering av kommuneplanen, 
er vist i samsvar med de vedtatte reguleringsplanene. Dette gjelder masseuttaket i Øvre 
Oltedal, plan 201602, og Øygardsvatnet barnehage og fotballbane, plan 201501. 
(Reguleringsplanen for Midtfjell ble vedtatt på nytt i 2017, men den ligger allerede inne på 
kommuneplanen). 

Områder vist som framtidig bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – 2027, endres til 
nåværende bebyggelse og anlegg. Dette gjelder boligfeltet i Kodlidalen, to boligfelt på Gilja, 
fritids- og turistformål ved Kongeparken og endring av skytebanen til næringsområde på 
Skurve. Neseskogen friområde og Kydland næringsområde rettes fra framtidig til 
eksisterende. 

Det pågår arbeid med en del reguleringsplaner parallelt med kommuneplanarbeidet. Disse vil 
bli innarbeidet i plankartet dersom reguleringsplanene blir vedtatt i kommunestyret før 
kommuneplanen legges fram til sluttbehandling.  

Reguleringsplanen for E39 Ålgård – Risfjell, plan 201601, erstatter den eksisterende 
kommunedelplanen for E39 Ålgård Hove som på kommuneplanen er vist med hensynssone 
«båndlagt for framtidig regulering». Planen legges inn i kommuneplanens arealdel dersom 
reguleringsplanen vedtas før kommuneplanen. 

Det pågår del reguleringsarbeid som gjelder offentlige vann- og veianlegg. Dette gjelder bl.a. 
ny hovedvannledning vest – Gjesdal, tunell Espedal – Frafjord og E39 Lyngdal – Sandnes. 
Disse legges inn i kommuneplanens arealdel dersom trasevalgene/arealplanene vedtas 
underveis i kommuneplanprosessen. 

Forslaget til endringer på kommuneplankartet er vist under. Endringene i bestemmelsene og 
retningslinjene er beskrevet under 

 

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse, Oltedal (tidligere brannstasjon): 

Dagens 
formål: 

Tjenesteyting  

 

 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Eiendom: 14/333 

Areal 1,2 da 

Forslagstiller: 

Gjesdal kommune 

 
Området har tidligere vært benyttet til Oltedal brannstasjon. Det ble gitt dispensasjon og 
godkjent bruksendring av hovedbygget til boligformål i 2001. Ny brannstasjon er oppført i 
næringsområdet i Nedre Oltedal. Kommuneplanen forslås endret i tråd med godkjent 
bruk/bebyggelse. 
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Boligbebyggelse, Oltedal  

Dagens 
formål: 

Grønnstruktur, 
Friområde 

 

 

 

 

 

Foreslått 
formål:  

Boligformål 

Eiendom: Bygdaveien 
126 A og B 
14/217 

Areal Ca. 1,1 dekar 

Forslagstiller: 

Gjesdal kommune 

 
Det ble i 2005 søkt om dispensasjon for oppføring av bolig på 14/109 og 217. Søknaden ble 
sendt på høring til Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland. I 2006 ble det gitt 
dispensasjon fra kommunedelplanen for Oltedal og veglovens byggegrense for å bygge bolig 
på eiendommen. Eiendommen foreslås endret til allerede godkjent bruk/bebyggelse. 

 

Boligbebyggelse, Oltedal  

Dagens 
formål: 

Grønnstruktur, 
friområde 

 

 

 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Eiendom: Bygdaveien 
30, 13/193 

Areal 971 m² 

Forslagstiller: 

Gjesdal kommune 

 
Det ble i 2015 søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens friområdeformål for fradeling av 
boligtomt fra 13/21. Søknaden ble sendt på høring til fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune. I 2016 ble det gitt dispensasjon for fradeling av boligtomt. Kommuneplanen 
foreslås endret i tråd med godkjent fradeling. 
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Grav og urnelund, utvidelse av Dirdal gravplass 

Dagens 
formål: 

LNFR-formål  

 

 

 

 

Foreslått 
formål:  

Grav og 
urnelund 

Eiendom: 78/9 

Areal: Ca 2000 m² 

Forslagstiller: 

Gjesdal kommune 

 
Kommunen har behov for å utvide Dirdal gravplass med flere gravplasser. Det ligger allerede 
inne et område for utvidelse av gravplassen, øst for eksisterende gravplass på 78/16.  

Det er utfordrende å få til gode helhetsløsninger for utvidelse av gravplassen. Dette skyldes 
bl.a. høyspentledningen som går over 78/16, og store deler av området kan dermed ikke 
benyttes til gravplasser. (I følge gravferdforskriftens § 7, 3. ledd, kan ingen former for 
luftstrekk krysse gravplass). Det ligger også et fornminne, H730_16 i den sydøstre delen av 
78/16, som krever en buffersone mot vei/parkering.  

Arealet mellom parkeringsplassen og Samslåttveien ønskes avsatt til grav- og urnelund for å 
kunne benyttes til mellomdeponering av masser, oppføring av redskapshus o.l. til 
kirkegårdsdriften.  

Samtidig foreslås det at hele endres fra bebyggelse og anlegg, tjenesteyting, til grav- og 
urnelund. 

 
Konsekvensutredning, utvidet område 
Dirdal gravplass, gnr. 78, bnr. 9 

 

 
 

Dagens formål LNFR 

Foreslått 
arealbruk og 
størrelse 

Grav- og urnelund, ca. 
2 dekar 

Dagens 
situasjon 
 

Flatt område med 
skråning med en del 
løvtrær i vest. Noe 
stein og grus. 
 
Registrert i gårdskart 
som uproduktiv skog. 
Områder er tilført 
masser, samt noe 
organisk materiale. 

Forslagstiller Gjesdal kommune 
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SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 

Tema -
2 

- 0 + +2 Kommentar* 

Arealbruk 

Egnethet for utbygging 
(Solforhold, bratthet) 

 -    2 m skråning med nivåforskjell mot resten 
av arealet avsatt til gravplass 

Transport  

Kollektivtilgjengelighet   0   Ikke relevant/ingen endring 

Sykkeltilgjengelighet    +  Sikrer tilgang med sykkel fra den 
kommunale veien, Samslåttveien  

Adkomstveger     +  Legger til rette for kjøre- og gangadkomst 
fra intern vei, Samslåttveien 

Kapasitet hovedvegnett   0   Ingen endring 

Trafikksikkerhet    +  Ny adkomst fra Samslåttveien bedrer 
trafikksikkerheten for gående, syklende og 
kjørende til kirka. Kryss til fylkesveg med 
mye trafikk fjernes antagelig og myke 
trafikanter slipper å bruke fylkesveien som 
adkomstvei til kirka.  

Samslåttveien er skolevei/intern vei og ny 
avkjørsel til kirka fra nord vil øke trafikken 
på den kommunale veien. 

Økt miljøvennlig 
reisemiddelfordeling 

  0   Ingen endring 

Landbruk 
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Fulldyrket/beite  -    Arealet er registrert som uproduktiv skog, 
men det kan opparbeides til dyrka jord 

Kjerneområde landbruk  -    Arealet omfattes ikke av kjerneområdet 

Offentlig tjenestetilbud       

Skolekapasitet   0   Ikke relevant  

Barnehage   0   Ikke relevant  

Investering vei   0   Medfører ikke ny vei (kun intern) 

Investering VAR   0   Medfører ikke nytt VAR 

Måloppnåelse 

Målene i KP  -    Tar dyrkbar jord 

FDP-J  -    Tar dyrbar jord 

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE 

Naturgrunnlag, biologisk 
mangfold og kulturminner 

      

Geologi       

Biologisk mangfold  -    Ingen registrerte verdier 

Sand og grus   0   Det ser ut til å være tatt ut grus fra 
området/det er senket 

Strandsone langs 
vassdrag 

  0   Nær vassdrag, men utenfor 50 m sonen 

Strandsone langs Sjø   0   Langt til sjøen 

Vilt- og fiskeforvaltning  -    Nær viktig lakseelv 

Vannforsyning   0   Endrer ikke vannforsyning. Offentlige 
ledninger går gjennom arealet og må tas 
hensyn til. 

Kulturminner   0   Nær fornminne og steingard/mur som det 
må tas hensyn til 

Kultur- og naturlandskap   0   Utgravd og tilbakefylt område med 
steingard 

Miljøkvaliteter i jord, vann 
og luft 

      

Radon   0   Ikke relevant 

Forurenset grunn   0   Må kontrolleres før opparbeidelse 

Miljøkvalitet i vann      Grunnvann? 
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Vegtrafikkforurensning   0   Endrer ikke veitrafikkforurensning 

Støy   0   Endrer ikke støyforhold 

Elektromagnetiske felt   0   Høyspent i nærheten. Må tas hensyn til 

Avfall   0    

Energi   0    

Konsekvenser av 
klimaendringer 

      

Havstigning   0   Arealet ligger 1200 m fra sjøen 

Flom      NVE Atlas viser at området ligger innenfor 
aktsomhetsområde, flom 

Skred   0   Arealet ligger 50 m fra Dirdalselva, utenfor 
skredfarlig område 

Ekstremvær- vind, 
nedbør, stormflo o.a. 

  0   Se kommentarer over 

Andre forhold      Arealet ligger utenfor rasfarlig område 

Opplevelse, rekreasjon og 
fysisk aktivitet 

      

Regionale friluftsområder   0   Ikke del av friluftsområder 

Friluftsliv i nærområdet   0   Kun dyrket jord i nærområdet 

Forhold til 
nabobebyggelse 

  0   Lite bebyggelsen i nærheten 

Barnetråkk barn og 
miljøvern 

  0   Ikke registrert barnetråkk i området 

Helse 

Rettferdighet og 
likebehandling 

  0    

Tilgjengelighet for alle   0   Medfører ingen endring 

Betydning for barn og 
eldre 

  0   Arealet ligger langs skolevei som kan får 
økt trafikk dersom avkjørselen til kirka 
flyttes til Samslåttveien 

Fysisk aktivitet og aktiv 
livsstil 

  0   Ingen påvirkning 

Bomiljø   0   Gjelder utvidelse av gravplass 

Vurdering av konsekvenser: 
Området bærer preg av å være brukt til mellomlagringsområde for jord- og grusmasser. I 
tillegg er det deponert organisk avfall her.  
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Fin steinmur som grenser til fulldyrka jord som bør tas vare på. Her er det et belte med bjørk 
og rognetrær. 
 
Arealet kunne ha vært opparbeidet til dyrka jord, men området har begrenset størrelse og 
ville fått en dårlig arrondering. 
 
I forbindelse med detaljplanlegging må det vurderes om det er fare for flom og det må tas 
hensyn til offentlige ledninger som går langs Samslåttveien. 
 

Landbruks-, natur- og friluftformål 

LNFR-formål, masseuttak tilbakeføres til LNFR-formål 

Dagens 
formål: 

Masse-
uttak 

 
 

 
 

 

Foreslått 
formål:  

LNF-
formål 

Eiendom: Diverse. 

Eksempel 
fra 8/19 

Forslagstiller:  

Gjesdal kommune 

 
En del masseuttak er helt eller delvis tilbakeført til dyrket mark iht. forutsetningen i 
reguleringsplanene. Områdende foreslås endret fra råstoffutvinning til landbruk-, natur- og 
friluftsformål (LNFR-formål). Dette gjelder Bollestad (gnr. 8, bnr. 19), Øvre Oltedal (13/1 og 
13/4), Helland (to områder; på 25/1 og 22/3), Rage (36/1, 2, 3 og 24) og Frafjord (55/5, 11, 
28). Over vises eksempel på hvordan endringen framstår på kommuneplankartet. 

 

Landbruks-, natur og friluftsformål, massedeponi Kluge:  

Dagens 
formål: 

Kombinert 
beb. og 
anlegg  

 

 

 

 

Foreslått 
formål:  

LNFR-
formål 

Eiendom: 8/1 

Areal Ca. 50 
daa 

Forslagstiller: 

Gjesdal kommune 
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Massedeponiet på Kluge (8/1) er delvis oppfylt og tilbakeført til dyrket mark. Området 
foreslås endret fra kombinerte bebyggelse/anlegg til LNFR-formål i tråd med forutsetningen i 
reguleringsplanen. Det pågår fortsatt massefylling på 28/1 iht. reguleringsplanen. Dette 
arealet opprettholdes som kombinert bebyggelse og anlegg (det finnes ikke eget arealformål 
for massedeponi). 

 

LNFR-formål, massedeponi ved Langevatnet vannbehandlingsanlegg:  

Dagens 
formål: 

Kombinert 
beb. og 
anlegg, 
masse-
deponi 

 

 

 

 

Foreslått 
formål:  

LNFR-
formål 

Eiendom: 4/2,7 

Areal 
størrelse: 

Ca 50 
dekar 

Forslagstiller:  

Gjesdal kommune 

 
Det regulerte massedeponiet nordvest for Langevatnet vannbehandlingsanlegg, Langavatnet 
massedeponi, plan 201310, er knyttet direkte til utvidelsen av vannbehandlingsanlegget. 
Deponiområdet er ikke lenger aktuelt å benytte for IVAR IKS. Etter avklaring med IVAR 
foreslås området endret fra kombinert bebyggelse/anlegg, tilbake til LNFR-formål. 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Endret avgrensning av akvakulturanlegg, Oltesvik  

Dagens 
formål: 

Sjø, bruk 
og vern av 
sjø og 
vassdrag 

 

 

 

 

Foreslått 
formål:  

Akvakultur 

Eiendom: Sjø i 
Oltesvik 

Areal 105 dekar 

Forslagstiller: 

Gjesdal kommune 

 
Utvidelse av akvakulturanlegget i Oltesvik ligger inne i planprogrammet til kommuneplanen. 



Planbeskrivelse kommuneplan Gjesdal 2018-2030 18 

 

Gjesdal Kommune  

 

Søknaden fra Ewos/Cargill Aqua Nutrition har vært gjennom en omfattende høringsprosess 
og kommunen gav dispensasjon til utvidelse/endret avgrensning av området til akvakultur i 
2016. Kommuneplanen endres i tråd med godkjent dispensasjon.  

Ny avgrensning viser et vesentlig større område enn tidligere, men arealet til akvakultur 
omfatter nå også sikringssone og ankerfester.  

Endringer av hensynssoner 

Endret måte å vise faresone, ras- og skredfare  

Dagens 
formål: 

LNFR-
område 

 

 

 

 
 

Foreslått 
formål:  

LNFR, med 
hensyns-
sone 

Eiendom: Eksempel 
fra Kylling- 
stad 

Forslagstiller: 

Gjesdal kommune 

Kommunen har engasjert NGI til å foreta rasvurdering i hele kommunen. Rasfarevurderingen 
er gjort i områder der det er bebyggelse med utgangspunkt i NVE sine aktsomhetskart 
(potensiell fare). Dersom alle aktsomhetskartene ble vist på kommuneplankartet ville kartet 
nesten ikke være lesbart i de indre delene av kommunen. Det anbefales i stedet å vise 
områdene som er undersøkt og der det er påvist rasfare. Avgrensningen viser nå undersøkte 
områder i hele kommunen. Rød skravur i disse områdene viser rasfare. 
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ENDRINGER AV BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL 1. 
GANGS BEHANDLING: 

Intensjonen med bestemmelsene til kommuneplanen er å ha hjemmel til å stanse tiltak som 
ikke er ønskelig, evt. å kunne stille vilkår for en tillatelse. Samtidig må bestemmelsene 
tilpasses politiske føringer, gjeldende lovverk og innspill og krav fra offentlige instanser som 
fylkesmannen, fylkeskommunen, vegvesenet, osv. Dette er en vanskelig balansegang.  

Flesteparten av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015 – 2027, er beholdt, men 
de er supplert, omskrevet og flyttet på bakgrunn av innspill og erfaringer etter bruk av de 
gjeldende bestemmelsene. Enkelte revisjoner kommer fra landbruksplanen som ble vedtatt i 
kommunestyret 05.02.18. Dette gjelder også kjerneområde landbruk. 

Under beskrives de vesentligste endringene som ligger i bestemmelsene og retningslinjene: 

Strukturelle endringer; Bestemmelsene og retningslinjene har dessverre blitt et mange siders 
dokument. Derfor er alle paragrafene listet opp på den første siden, og disse vil bli linket til 
riktig sidenummer. Bestemmelsene med flere avsnitt er undernummerert. Retningslinjene har 
fått hver sin bokstav.  

§ 2 Generelle bestemmelser  

§ 2.2.1 I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det innarbeidet et krav om at det 
for prosjekter over 10 000 m³ masse skal utarbeides massedisponeringsplan.  

Kravet er en oppfølging av retningslinjene til Regionalplan for massehåndtering på Jæren. 

§ 2.2.7 Krav til privat uteoppholdsareal på 6 m² er fjernet.  

Endringen foreslås fordi en tettere utbygging først og fremst krever gode felles 
uteoppholdsareal, ikke at alle har sin private del. 

§ 2.2.9 I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner er det stilt krav om at flomveier 
må vurderes kartlagt og at nødvendige tiltak må innarbeides som krav i reguleringsplanen.   

Vi får mer og mer styrtregn med fare for oversvømmelser, og kartleggingen kan forebygge 
skader. 

§ 2.6 Forbudssonen langs vassdrag og unntaksbestemmelser 

§ 2.6 1 Sonen langs vassdrag med bygge- og deleforbud reduseres fra 100 m til 50 m for 
mindre bekkeløp til verna vassdrag og fra 50 m til 35 m for mindre bekkeløp for andre, ikke 
verna vassdrag.  

Forbudssonen anbefales redusert noe for mindre bekkeløp. Dette iht. innspill fra NVE der det 
anbefales en differensiering og på bakgrunn av erfaring med behandling av søknader om 
tiltak langs vassdrag. 

§ 2.6.2 Bestemmelsen sier at bygge- og deleforbudet ikke skal gjelde der andre 
byggegrenser/ bestemmelser framgår i reguleringsplan eller ved riving og gjenoppføring av 
boliger, fritidsboliger, naust o.l. på samme sted og ved fradeling av tomt til eksisterende 
fritidsbolig/bolig til uendret bruk. 

Det foreslås en forenkling fordi behandlingen av en del saker har vært unødvendig 
omfattende med høye saksbehandlingsgebyrer og med krav til høring, men der søknadene 
som regel har blitt godkjent uansett. 
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§ 2.6.5 Bestemmelsen sier bl.a. at eksisterende bekker skal bevares så nær opp til sin 
naturlige form som mulig. 

Det foreslås en ny bestemmelse for bedre å ivareta bekker som viktige både som 
miljøelement, i forbindelse med flom og for biologisk mangfold. 

§ 2.6.6 Kravet om å opprettholde en naturlig kantvegetasjon er endret fra 10 m til 2 m. 

Kravet til kantvegetasjon er endret iht. formannskapets vedtak ved behandling av 
landbruksplanen. 

§ 2.8 Det er lagt inn en ny restriksjonsbestemmelse som gjelder utslipp til Giljastølsvatnet.  

Dette for å ivareta kvaliteten på vannet bedre, jf. innspill fra beboere i Frafjord som bruker 
Giljastølsvatnet til drikkevann. 

§ 3 Områder for bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Unntaket fra krav om reguleringsplan er utvidet til å omfatte alle typer bebyggelse (ikke 
bare boligbebyggelse) og fradeling av tomt til eksisterende bebyggelse.  

Den generelle bestemmelsen med krav om reguleringsplan har ført til at en del kurante 
søknader har krevd dispensasjonsbehandling. Det foreslås derfor flere unntak. 

§ 3.2.1 Den øvre begrensningen på 300 m² bebygd areal på boligtomter er fjernet i 
uregulerte områder og tillatt bebygd areal foreslås økt fra 30 %- BYA til 40 %- BYA. 

Hensikten med begrensningen har vært å ha en viss styring med utnyttelsesgraden for 
boliger i uregulerte områder. Det har imidlertid vist seg å være nødvendig med dispensasjon 
i en del saker der bebyggelsens størrelse har vært helt grei. Det foreslås derfor en høyere 
utnyttelse. 

§ 3.2.2 I boligområdene er maks bebygd areal for garasjer redusert fra 70 m² til 50 m². 
Maksimal gesims- og mønehøyde måles fra gjennomsnittlig terrengnivå («målt fra overkant 
gulv», slettes) og gesims- og mønehøyden er økt fra hhv 2,75 til 3 m og fra 5,5 m til 6 m. 

Det er ønskelig at garasjer underordner seg bolighuset i størrelse og garasjene bør derfor 
ikke ha større bebygd areal enn 50 m². Samtidig er det kurant å bygge garasje med bebygd 
areal opp til 50 m² i nabogrense jf. pbl. § 29-4. Brannkravene har også et klart skille for 
garasjer med størrelse over og under 50 m². Bestemmelsen gjelder uregulerte områder og 
de fleste reguleringsplaner åpner ikke for større garasjer enn 50 m². Her har det vært et 
misforhold. Møne- og gesimshøyde bør måles fra gjennomsnittlig terrengnivå iht. 
målereglene i tekniske forskrifter. 

§ 3.2.4 Bestemmelsen sier bl.a. at det ikke skal tillates oppføring av gjerde/levegg langs 
kjøre- og gangveier med større høyde enn 1,5 m i avstanden 0,5 – 3 m fra veikanten.  

Det er mange som bygger/ønsker høye gjerder/levegger tett opp til offentlig vei. Dette er 
negativt for boligfeltene der både hageareal og vei blir ”innestengt”. Lavere gjerder/levegger 
gir et åpnere og triveligere område. 

§ 3.3.2 Bestemmelsen som bl.a. sier at fritidsboligene i Øvstabødalen med innlagt vann kan 
kreves tilkoplet felles avløpsanlegg i rimelig nærhet. 

En del hytteeiere ønsker å bygge separat avløpsanlegg til tross for at det er anlagt felles 
avløpsanlegg i området. Rådmannen ønsker å unngå at det anlegges flere separate 
avløpsanlegg i et område med en godkjent og anlagt avløpsløsning.  
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§ 3.3.4 Det åpnes for at det kan anlegges felles stier med bredde opp til 1 m i hytteområdene 
for å forenkle transport. 

I forbindelse med anlegging av strøm, vann-, og avløpsanlegg i Øvstabødalen, har en del 
stier blitt relativt uframkommelige. Rådmannen ønsker i utgangspunktet at arealene mellom 
fritidsboligene skal være natur. Det åpnes imidlertid for at det kan anlegges felles stier for å 
bedre framkommeligheten og for å redusere slitasjen på den øvrige naturen.   

§ 3.5 Kombinert bebyggelse/anlegg  

Bestemmelsen sier at reguleringsplanene gjelder i disse områdene, men at det ikke er tillatt 
med nyetablering eller utvidelse av eksisterende service – og handelsvirksomhet.  

Rådmannen anbefaler en ny, egen bestemmelse for kombinert bebyggelse/anlegg. Dette for 
å klargjøre regionalplanens forbud mot nyetablering eller utvidelse av eksisterende service – 
og handelsvirksomhet i disse områdene på Opstad, Meierikrossen, Nedre Oltedal m.fl. 

§ 8 Rekkefølgekrav  

Kravet om at områder avsatt til grønnstruktur og lek i reguleringsplan skal ferdigstilles 
samtidig med boligbebyggelsen, er fjernet.  

Rådmannen mener at dette kravet ivaretas i andre bestemmelser og at bestemmelsen derfor 
er unødvendig. 

I retningslinjene anbefales bl.a. følgende endringer: 

A. Jordvern 

Retningslinjen sier at det ikke skal tillates omdisponering av mer enn 20 dekar dyrka jord 
eller dyrkbar jord pr år i planperioden.  

Dette er en videreføring av formannskapets vedtak ved behandling av landbruksplanen. 

E. Fortetting i tettstedene Ålgård, Oltedal og Gilja.  

Det er et nytt krav til tomtestørrelse ved fradeling av horisontal- og vertikaldelte boliger. Det 
er også stilt krav om at behovet for fordrøyningsbasseng må vurderes ved nybygging. 

Det har vært en del søknader og spørsmål om fortetting og rådmannen har behov for å 
supplere retningslinjen. Dette bl.a. for å sikre lik behandling av søknadene. Kravet til 
vurdering av behovet for fordrøyningsbasseng er et resultat av økt styrtregn.  

F. Ladestrategi 

Retningslinjen sier at det ved utarbeidelse av reguleringsplaner bør tilrettelegges for 
ladepunkt for ny bebyggelse. 

Det er lagt inn en ny retningslinje som en oppfølging av formannskapets vedtak i en egen 
sak om ladestrategi i april 2018. 

G. Dele- og byggesøknader i LNFR-områdene som krever dispensasjon fra formålet 

Hadland, Bjelland og Nevland er fjernet fra lista over områder med bosettingshensyn. 
Kriteriene som skal vurderes er skrevet om. Det er presisert at bosettingshensyn ikke gir 
automatisk rett til å bygge bolig. 

Hadland, Bjelland og Nevland foreslås tatt ut fra lista over områder med bosettingshensyn 
fordi det allerede er godkjent fradeling og bygging av en del nye boliger i disse områdene. 
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Det vurderes derfor ikke lengre å være bosettingshensyn på Hadland, Bjelland og Nevland. 
Kriteriene er skrevet om for at de skal være noe enklere å forstå. 

H. Kjerneområde landbruk 

Retningslinjen sier bl.a. at det i kjerneområde landbruk bare tillates tiltak knyttet til 
stedbunden næring og at kjerneområde landbruk framgår på egne temakart. 

Dette er en ny retningslinje som er lagt inn på bakgrunn av formannskapets vedtak ved 
behandling av landbruksplanen. 

I. Gårdshus og andre bygninger til drift av landbrukseiendom 

Det er lagt inn en tilleggssetning om at riving og gjenoppføring av bolig nummer en eller to 
som hovedregel kan godkjennes, også i de tilfeller der det ikke er behov for to bolighus. 

Riving og gjenoppføring av bolighus på gårdshus blir som hovedregel godkjent også i de 
tilfeller der det ikke er behov for bolighuset ut fra gårdsdriften. Rådmannen ønsker at dette 
presiseres og at saksbehandlingen rundt dette forenkles.  

L. Naturmiljø 

Kartlagte viltområder vises på egne temakart og det presiseres at økologiske verdier skal 
søkes opprettholdt i disse områdene.  

Viltområdene har ikke vært vist på egne temakart tidligere. Disse vil være til hjelp ved 
vurdering av enkeltsaker og reguleringsplaner. 

M. Massedeponi/fyllinger og masseuttak (fjell, stein og sand) i LNFR-områdene 

Retningslinjene om massedeponi/massefyllinger er supplert med masseuttak og de er gjort 
gjeldende for alle områder («I LNFR-områdene» er slettet). Maks størrelse for del av 
området som til enhver tid er i bruk, er økt fra 5 daa til 10 daa.  

Rådmannen har mange spørsmål og søknader om både massedeponi og masseuttak. Det 
foreslås å utvide retningslinjen til å gjelde masseuttak for en mer lik og rettferdig behandling 
av søknadene. Området som til enhver tid tillates å være i bruk, foreslås økt fra 5 daa til 10 
daa på bakgrunn av tilbakemeldinger fra entreprenørene om at det er svært utfordrende å 
følge grensa på maks 5 dekar. 
 

Endringer i retningslinje for regulering av grønnstruktur 

Det er lagt inn en ny bestemmelse om at sandlekeplass kan inkluderes i kvartalslekeplass 
eller sentralt lekefelt med lengre avstand til boliger enn det tabellen med arealkrav viser, 
dersom dette gir bedre helhetsløsninger. 

Det anbefales en endring som åpner for flere alternative løsninger ved opparbeidelse av 
lekeareal. Rådmannen ser at behovene endrer seg også når det gjelder lekeareal/ 
uteoppholdsareal. Retningslinjen for regulering av grønnstruktur bør antagelig gjennomgås 
og revideres før neste kommuneplanrevisjon. 
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ENDRINGER AV KART, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 
TIL 2.GANGS BEHANDLING 

Mottatte innspill til offentlig ettersyn og foreslåtte endringer, framgår i planbeskrivelsen og 
saksutredningen som framlegges for politisk behandling i januar 2019.  

Saksutredningen med vedtak, vil være en del av planbeskrivelsen. 

Kommuneplanens arealdel består av: 
 
Denne planbeskrivelsen med bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer for regulering 
av grønnstruktur. 

- Kommuneplankart; kart over hele kommunen og detaljerte kart for Ålgård, Oltedal og 
Gilja. Kartene for Ålgård, Oltedal og Gilja viser også kulturminner og kulturmiljøer.  

- Temakart kjerneområde landbruk; de skraverte områdene viser dyrka jord, overflatedyrka 
jord og innmarksbeite. For avgrensningen av kjerneområde landbruk brukes kommunens 
arealressurskart AR50, og det er tatt utgangspunkt i større områder kartlagt som fulldyrka 
jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Temakartet er knyttet til retningslinjene til 
kommuneplanen, H. Kjerneområde landbruk. 

- Temakart vilt; avgrensningen av viltområdene er hentet fra ecofactrapport 401, status for 
viktige arter og funksjonsområder. Områdene omfatter et skjønnsmessig utvalg av de 
viktigste viltlokalitetene i kommunen. Temakartet er knyttet til retningslinjene til 
kommuneplanen, L. Naturmiljø. 

- Temakart kulturmiljø/kulturminner; hensynssone H570 og H730, er vist på eget kart fordi 
kulturminnene og kulturmiljøene ikke er lesbare sammen med arealformål og øvrige 
hensynssoner. Disse er vist på to kart. 

- Tre temakart; aktsomhetsområder for jord- og flomskred, snøskred og steinskred. 
Temakartene omfatter aktsomhetsområder hentet fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat sin database, nve.no/karttjenester. (Hensynssonen ras- og skredfare på 
kommuneplankartet viser områder der Norges geotekniske institutt, NGI, har vurdert om 
det er ras- eller skredfare). 

Utredninger og vurderinger knyttet til reduksjon av kantsonen langs Figgjovassdraget: 

I kommuneplan 2015 – 2027 framgår bl.a. følgende i bestemmelsenes § 2.8: «Langs 
bredden av innsjøer, elver og bekker med årssikker vannføring i Figgjovassdraget, skal 
eksisterende kantvegetasjon opprettholdes med et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 10 
meter.» 

I den nye kommuneplanen 2018-2030, foreslo rådmannen at denne bestemmelsen ble 
erstattet med § 2.6.6: «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det 
opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte på minimum 6 m som motvirker 
avrenning og gir levested for planter og dyr. For verna vassdrag og for andre vassdrag med 
vesentlige naturverdier, skal det vurderes en bredere naturlig vegetasjonssone utover 
kommuneplanens minstekrav.» 

Utgangspunktet for bestemmelsen er vannressurslovens § 11 som sier at: «Langs bredden 
av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter.» 
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Vegetasjonssoner er viktig for å redusere avrenningen til vassdragene og som levested for 
vilt, fugler og innsekter både til lands og vanns. Spørsmålet er hvilken minstebredde 
vegetasjonssonen skal ha. 

Kommuneplan 2015-2027 fastsetter krav om 10 m kantsone langs Figgjovassdraget, men 
det er ikke satt krav til kantsone langs andre vassdrag. Kravet til 10 m kantsone satte 
Fylkesmannen som vilkår ved revisjon av kommuneplanen etter at Forvaltningsplanen for 
vannområdende Otra og Figgjo ble vedtatt i 2010. Som følge av vedtatt Forvaltningsplan for 
vannregion Rogaland, samt ny landbruksplan for Gjesdal kommune hvor forvaltning av 
vassdragsnær natur ble belyst, har vi i kommuneplan 2018-2030 foreslått en kantsone på 
minimum 6 m for alle vassdragene. I § 2.6.6 åpnes det for å kreve en bredere 
vegetasjonssone for verna vassdrag og andre vassdrag med vesentlige naturverdier. Dette 
vil gi mer rettferdige regler, likebehandling og et godt kompromiss mellom naturvern og 
mulighet for å utnytte arealene langs vassdragene. 

Kommuneplanen ble behandlet i utvalg for levekår 22.01.19, utvalg for kultur og samfunn 
23.01.19 og formannskapet 24.01.19. Formannskapet fattet følgende vedtak: 

“Formannskapet slutter seg til revidert forslag til kommuneplan for Gjesdal kommune 2018-
2030. Vedlagt samfunnsdel datert 08.01.19, planbeskrivelse m/bestemmelser og 
retningslinjer datert 07.01.19 og kart dat. 03.01.19, legges ut til nytt offentlig 
ettersyn/begrenset høring med frist 18.03.19 i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14. 
 
Rådmannen gis myndighet til ev. å gjøre nødvendige justeringer/rette eventuelle feil før 
dokumentene utlegges til offentlig ettersyn. 

Formannskapet slutter seg til revidert forslag til kommuneplan med unntak av 
bestemmelsenes § 2.6.6 hvor ordlyden blir slik: 
§ 2.6.6 Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et 
begrenset naturlig vegetasjonsbelte på 2 meter som motvirker avrenning og gir levested for 
planter og dyr, jf. Søknad om produksjonstilskudd LDIR-005, med Rundskriv 2018-30 punkt 
4.7. Ved nydyrking gjelder 6 meter vegetasjonssone for vassdrag med årssikker vannføring 
og 2 meter for vassdrag uten årssikker vannføring, jf. Forskrift om nydyrking § 6.” 
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ENDRINGER AV KART OG BESTEMMELSER ETTER 2.GANGS 

OFFENTLIG ETTERSYN, TIL SLUTTBEHANDLING 

Mottatte innspill til offentlig ettersyn og foreslåtte endringer, framgår i planbeskrivelsen og 
saksutredningen som framlegges for politisk behandling i juni 2019.  

Formannskapet behandlet innsigelsene til kommuneplanen i sak 025/19 i møte den 11.04.19 
og fattet følgende vedtak:  
«Formannskapet viser til de mottatte innsigelser til kommuneplanen for Gjesdal 2019-2030 i 
forbindelse med 2. gangs offentlig ettersyn. Formannskapet går inn for følgende endringer av 
bestemmelsene for å imøtekomme innsigelsene: 
1. Et tillegg til i § 9, Rekkefølgekrav:  
«Områder avsatt til grønnstruktur og lek i reguleringsplan skal ferdigstilles samtidig med 
boligbebyggelsen.» 
2. Et tillegg/endring av § 2.3 Krav til parkering for sykkel og bil, som bl.a. sier at: 
«Boligområdene på Ålgård (med unntak av sentrum): 
• Boenheter med bruksareal under 80 m², 1 parkeringsplass for bil pr boenhet 
• Boenheter med bruksareal over 80 m², 1,5 parkeringsplasser for bil pr boenhet» 
3. § 2.6.6 tas ut av bestemmelsene til kommuneplanen. 
Kommuneplanen framlegges for sluttbehandling i kommunestyret juni 2019.»  
 

Rådmannen foreslår følgende endringer på bakgrunn av mottatte innspill: 
Endring etter innspill fra Statens vegvesen: 
- Et tillegg til §§ 3.2.3 og 3.2.4. «Bestemmelsen gjelder ikke langs riks- og fylkesveger og 
gang- og sykkelveier langs dette vegnettet» 

Endringer etter innspill fra Gjesdal bondelag: 
- Et tillegg til § 2.2.11 «og tapet erstattes av tilsvarende størrelse dyrka/dyrkbar jord.»  
- Et tillegg til § 2.6.3 «langs Edlandsvatnet» 
 

Kommunestyret fattet følgende vedtak I sak 043/19 I møte 17.06.19: 

“Gjesdal kommune vedtar kommuneplan for Gjesdal 2019 – 2030 i medhold av plan- og 

bygningslovens § 11-15, arealplankart og bestemmelser sist dat. 20.05.19. 

Området i Frafjord avsatt til bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning, på gnr. 55, bnr. 5, 11 og 
28, opprettholdes med arealbruk iht. kommuneplan 2015 – 2027.  
 
Vei- tunelltrase og kryss for ny E39 Ålgård – Hove, delstrekning Ålgård – Figgjo, planid 
201601 legges inn i kommuneplanen dersom reguleringsplanen vedtas i samme møte som 
kommuneplanen. Kommunedelplanen for E39 Ålgård – Hove, planid 201102, med 
medfølgende bestemmelser, oppheves ved vedtak av kommuneplan 2019 – 2030 og 
reguleringsplan for E39 Ålgård – Hove, planid 201601.” 

Kart og bestemmelser er endret i tråd med kommunestyrets vedtak. I tillegg er kartet rettet 
ved at de vedtatte reguleringsplanene for Opstadveien 11, planid 201707, og 
Slakthusbakken, planid 201308, er lagt inn i kommuneplankartet. 
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BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
 

BESTEMMELSER: 

§ 1 Forholdet til eksisterende reguleringsplaner 

§ 2 Generelle bestemmelser  

§ 3 Områder for bebyggelse og anlegg  

§ 4 Grønnstruktur  

§ 5 Forsvaret  

§ 6 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR-formål) 

§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

§ 8 Hensynssoner  

§ 9 Rekkefølgekrav 

RETNINGSLINJER: 

A. Jordvern 

B. Visualisering av planlagte tiltak  

C. Grønnstruktur og lekeplasser 

D. Kommunalteknisk VA-norm, avfallsnorm, avløpsforskrift og vegnormer 

E. Fortetting i tettstedene Ålgård, Oltedal og Gilja 

F. Ladestrategi 

G. Dele- og byggesøknader i LNFR-områdene som krever dispensasjon fra formålet 

H. Kjerneområde landbruk 

I. Gårdshus og driftsbygninger til drift av landbrukseiendom 

J. Bruksrasjonaliseringer 

K. Tilleggsnæringer i landbruket 

K. Alternativ bruk av ledige driftsbygninger på landbrukseiendom 

M. Naturmiljø 

N. Massefyllinger og masseuttak (fjell, stein og sand) i LNFR-områdene 
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BESTEMMELSER med rettsvirkning: 

FORMÅLET MED PLANEN: 

Skape langsiktig og forutsigbar politikk og arealbruk for kommunens innbyggere og 
næringsdrivende. 
 
§ 1 FORHOLDET TIL EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER  
 
Reguleringsplaner som ikke er i motstrid med gjeldende regionale eller sentrale 
bestemmelser og som er vedtatt før kommuneplanen, gjelder fortsatt. 

Nyetablering eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet er bare tillatt i områder avsatt 
til sentrumsformål i kommuneplanen. Forbudet gjelder ikke nærbutikk og nærservice og for 
varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, jfr. 
regional planbestemmelse i Regionalplan for Jæren 2013 - 2040.  

Nærbutikk og nærservice har en arealbegrensning på inntil 1000 m² bruksareal handel og 
inntil 500 m² bruksareal tjenesteyting.  
 
§ 2 GENERELLE BESTEMMELSER  

§ 2.1 Krav om reguleringsplan  

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 
1-6 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan med formål iht. kommuneplanens 
arealdel.  

For unntak fra krav til reguleringsplan, se § 3.1. 

§ 2.2 Krav i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan 

§ 2.2.1 Bygge- og anleggstiltak planlegges med sikte på å oppnå intern massebalanse i 
prosjektet. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det for prosjekter over 10 000 m³ masse 
utarbeides massedisponeringsplan. Ved tilrettelegging for utbygging bør det settes av 
tilstrekkelig areal for mellomlagring og sortering av masse innenfor planområdet. Arealer for 
massehåndtering og mellomlagring bør inngå i planbeskrivelsen, ROS-analyse og eventuell 
konsekvensutredning. For alle bygg, anlegg- og samferdsel- og infrastrukturtiltak som 
generer over 1000 m³ masse (uam – løse masser) skal grunnforhold og disponering av 
masse inngå som del av planbeskrivelsen.  

§ 2.2.2 Forhold nevnt i planbeskrivelsen til kommuneplanen og de helhetlige ROS-analysene 
for nye byggeområder i kommuneplanen, skal vurderes spesielt i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplan. Nødvendige tiltak må gjennomføres og tilfredsstillende 
sikkerhet dokumenteres.  

§ 2.2.3 For utvidelse av boligfeltet i Kodlidalen skal det utarbeides områderegulering. 

§ 2.2.4 Reguleringsplan for nye boenheter på arealer innenfor ca. 500 m i luftlinje fra torget 
på Ålgård, skal tilrettelegges for en tetthet på 4 – 10 boenheter/daa. Arealene fra ca. 500 m 
til ca. 1000 m fra torget, skal ha en tetthet på minimum 3 boenheter/daa.  

Oltedal, Gilja og de øvrige boligområdene på Ålgård, skal reguleres med gjennomsnittlig 
tetthet på 2-3 boenheter/daa. 

§ 2.2.5 Nye boenheter skal ha et uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Inne- og 
uteoppholdsareal der anbefalt støygrense blir overskredet, skal støyskjermes slik at kravene 



Planbeskrivelse kommuneplan Gjesdal 2018-2030 28 

 

Gjesdal Kommune  

 

i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, 
blir oppfylt. Kommunen kan fatte vedtak om at støykravet reduseres. 

§ 2.2.6 Ved regulering og etablering av nye boenheter skal Retningslinjer for regulering av 
grønnstruktur i Gjesdal kommune, følges. Boligområder skal planlegges med 
sammenhengende grønnstruktur. Områdeplaner og detaljplaner skal i nødvendig grad vise 
arealer til grønnstruktur og andre uteoppholdsarealer. Grønnstrukturen skal vises i 
områdeplanene og være offentlige områder. Andre uteoppholdsarealer skal vises i 
detaljplanene og reguleres til privat/felles eie. 

§ 2.2.7 Hver boenhet skal ha minimum 6 m² privat uteoppholdsareal (balkong/terrasse eller 
lignende) og minst 50 m² felles uteoppholdsareal til opphold og lek på bakkeplan. Minimum 
50 % av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vårjevndøgn klokken 15.00. 

§ 2.2.8 Prinsippet for universell utforming skal legges til grunn for all planlegging. I nye 
boligområder skal minimum 30% av boligene bygges som tilgjengelige boenheter i tråd med 
kravene i TEK17. 

§ 2.2.9 I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner skal flomveier kartlegges fra 
aktuelt utbyggingssted og helt fram til vassdrag. Overvann skal fordrøyes lokalt. Ny 
utbygging skal ikke medføre økt avrenning til vassdrag der det allerede er flomproblemer. 
Nødvendige tiltak for å hindre flom skal fastsettes som rekkefølgekrav i reguleringsplanen.  

§ 2.2.10 Ved feltutbygging skal det som en del av planarbeidet, utredes bruk av alternativ 
energiforsyning og vannbåren varme.  

§ 2.2.11 Ved omregulering av dyrka og dyrkbar jord (iht. jordlovens definisjon) til andre 
formål enn landbruk, skal erstatning for tapet utredes i planarbeidet og tapet erstattes av 
tilsvarende størrelse dyrka/dyrkbar jord. Ved bygging på dyrka jord må det sikres at 
matjorden brukes på en bærekraftig og landbruksmessig forsvarlig måte til videre 
matproduksjon. 

§ 2.2.12 Før område- og detaljplaner kan bli vedtatt skal kulturminnemyndigheten vurdere 
om arealdisponeringen kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. 
kulturminnelovens §§ 3, 8, 9 og 14 (skipsfunn). Automatisk freda kulturminner skal ivaretas 
gjennom bruk av hensynssone d (H730) i kombinasjon med friluftsformål eller lignende, og 
med buffersone fastsatt av kulturminnemyndighetene.  

§ 2.3 Krav til parkering for bil og sykkel 

Innenfor reguleringsplanen for Ålgård sentrum gjelder bestemmelsene i plan 201206. 

I resten av kommunen gjelder følgende krav til parkering: 

Boligområdene på Ålgård (med unntak av sentrum): 

 Boenheter med bruksareal under 80 m², 1 parkeringsplass for bil pr boenhet 

 Boenheter med bruksareal over 80 m², 1,5 parkeringsplasser for bil pr boenhet 
 
Boligområdene utenfor Ålgård: 

 Boenheter med bruksareal under 50 m², 1 parkeringsplass for bil pr boenhet 

 Boenheter med bruksareal mellom 50 m² og 80 m², 1,5 parkeringsplasser for bil pr 
boenhet 

 Boenheter med bruksareal over 80 m², 2 parkeringsplasser for bil pr boenhet 
 

Fellesbestemmelser for boligområdene: 
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 Sykkelparkeringsplasser, minimum 2 pr. boenhet 

 0,2 gjesteparkeringsplasser for bil pr. boenhet når det blir tre boenheter eller flere 

 Ved regulering av nye boligområder i tettbygde strøk skal parkering søkes løst i 
fellesanlegg. 

 Låst parkeringskjeller godkjennes ikke som gjesteparkering  

Nærings- og forretningsområdene:  

 Minimum 0,5 og maksimum 1 parkeringsplass for bil og minimum 0,5 
sykkelparkeringsplass pr 100 m² bruksareal. Parkeringen skal etableres på egen grunn 
eller i felles parkeringsanlegg.  

 
Fritidsboliger:  

 Minimum 1,5 parkeringsplass for bil pr fritidsbolig/-enhet. 
 
Felles for alle områdene: 
På parkeringsplasser med plass til 6 eller flere biler, skal minimum 5% eller minst 1 av 
parkeringsplassene være universelt utformet og forbeholdt personer med 
funksjonsnedsettelse. 
 
§ 2.4 Sikkerhet mot skred/ras  

Før reguleringsplan eller tiltak etter pbl. § 1-6 kan godkjennes må det være avklart at 
farenivået ikke overstiger plan- og bygningslovgivningens krav til sikkerhet for tiltaket det 
søkes om, jf. pbl. § 7-3.  

Undersøkte rasutsatte områder er vist på kommuneplanens arealdel med hensynssone, 
faresone ras og skredfare. Aktsomhetskart for skred- og rasutsatte områder vises som 
temakart.  

§ 2.5 Sikkerhet mot flom  

Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor skal ikke plasseres i flomutsatte 
områder. Før reguleringsplan eller tiltak etter pbl. § 1-6 kan godkjennes må det være avklart 
at farenivået ikke overstiger plan- og bygningslovgivningens krav til sikkerhet for tiltaket det 
søkes om, jf. pbl. § 7-2. 

Undersøkte flomutsatte områder på Ålgård og i Oltedal er vist i kommuneplanens arealdel 
med hensynssone, faresone, flomfare. 

§ 2.6 Forbud mot tiltak mv. langs vassdrag og unntaksbestemmelser (jf. pbl § 1-8) 

§ 2.6.1 I 100 m-sonen langs verna vassdrag og i 50 m sonen fra mindre bekkeløp til verna 
vassdrag, tillates det ikke fradeling av tomt, nybygg, vesentlige anlegg eller vesentlig 
utvidelse av eksisterende bebyggelse. Forbudet gjelder også i 50 metersonen for øvrige 
vassdrag og i 35-meterssonen for mindre bekkeløp til disse øvrige vassdragene. 
Bjerkreimsvassdraget, Figgjovassdraget, Frafjordvassdraget, Håvassdraget og 
Orrevassdraget er verna vassdrag. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag skal legges 
til grunn for en differensiert forvaltning av vassdragsbeltet.  

§ 2.6.2 Forbudet gjelder ikke der andre byggegrenser/bestemmelser framgår i 
reguleringsplan og ved fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig/bolig til uendret bruk.  

§ 2.6.3 På Ålgård, i uregulerte boligområder langs Edlandsvatnet som i kommuneplanen er 
avsatt til bebyggelse og anlegg, kan det tillates fradeling, nybygging, anlegg eller utvidelse av 
eksisterende bebyggelse inntil 30 m fra vassdraget.  
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§ 2.6.4 Nødvendige bygninger og anlegg i tilknytning til landbruksvirksomhet kan godkjennes 
i 100/50-meterssonen langs sjø og vassdrag dersom bygningen/anlegget plasseres i 
eksisterende tun og når plassering utenfor 100/50-meterssonen ikke er hensiktsmessig. Ved 
slik plassering skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser jfr. pbl § 1-8. For LNFR-områdene, se også § 6.1. 

§ 2.6.5 Eksisterende bekker skal bevares så nær opptil sin naturlige form som mulig. 
Bekkelukking tillates ikke. Alle former for utfylling i vassdraget er forbudt. Eventuelle tiltak 
ved/i bekk krever i tillegg til behandling som terrenginngrep, også behandling etter forskrift 
om fysiske tiltak i vassdrag. Ved vurdering av nye utbyggingsprosjekter med lukka bekkeløp, 
skal kommunen vurdere mulighet for åpning av bekk som ledd i overvannshåndtering. 

§ 2.7 Sedimenteringsbasseng, renseparker og liknende 

Grave- og anleggsarbeider skal ikke gi forurensing til vassdrag. I nødvendig grad skal tiltak 
som sedimenteringsbasseng, renseparker, siltgardin og lignende, anlegges for å hindre 
forurensing. Tiltakene skal planlegges, søkes om og anlegges før øvrige søknadspliktige 
tiltak blir igangsatt.  

§ 2.8 Utslipp til Giljastølsvatnet 

Det tillates ikke tiltak i tilknytning til Giljastølsvatnet som kan medføre fare for at vannet blir 
forurenset. Ved godkjenning av søknad om utslippstillatelse skal det stilles strengeste krav til 
rensing iht. avløpsforskriften for Jæren. 

§ 2.9 Kulturminner 

Utbygging må ikke skade, ødelegge, forandre eller virke skjemmende på automatisk freda 
kulturminner eller gjøre disse mindre tilgjengelige, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.  

Det må tas hensyn til verneverdige nyere tids kulturminner, bygg og anlegg, kulturlandskap 
og kulturlandskapselementer generelt. Alle tiltak på kulturminnene må utføres på en 
antikvarisk akseptabel måte, og eventuelle nybygg eller tiltak i nærområdet må ta nødvendig 
hensyn til og tilpasses kulturminnene. Ved søknad om riving eller tiltak på eller ved 
kulturminner og kulturmiljø som inngår i kulturminneplanen og eventuelt andre kulturminner 
med høy verneverdi, skal saken sendes fylkeskommunen som kulturminnemyndighet til 
uttalelse før behandling. 

Alle tiltak i sjø og vassdrag skal avklares med kulturminnemyndighetene iht. 
kulturminnelovens §§ 9 og 14. 
 
§ 3 OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG  

Dersom områdene ikke inngår i reguleringsplan kreves det reguleringsplan før tiltak etter pbl. 
§ 1-6 kan godkjennes, jf. § 2.1.  
 
§ 3.1 Unntak fra krav om reguleringsplan  
 
Det kan gis unntak fra krav om reguleringsplanen for:  

 riving og gjenoppføring av bebyggelse til uendret bruk.  

 mindre tilbygg, bruksendring og andre liknende mindre tiltak i tilknytning til eksisterende 
lovlig etablert bebyggelse  

Unntaket gjelder kun for tiltak som er i tråd med kommuneplanen arealformål. 
 
§ 3.2 Områder for boligbebyggelse 
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§ 3.2.1 Der ikke annet framgår av reguleringsplanen tillates det en enebolig pr eiendom med 
maks 40-% bebygd areal (%-BYA), pr eiendom. Boligbygg kan ha maksimal gesimshøyde 6 
m og maksimal mønehøyde 8 m.  

§ 3.2.2 Der ikke annet framgår av reguleringsplanen kan frittliggende garasje/carport/ 
uthus/bod ha et maksimalt bebygd areal (BYA) opptil 50 m² pr eiendom der dette er i tråd 
med øvrige planbestemmelser. Frittliggende garasje/carport/ uthus/bod kan ha maksimal 
gesimshøyde 3 m og maksimal mønehøyde 6 m. Det tillates ikke takløft/kvist/ark på 
garasje/uthus.  

§ 3.2.3 Der ikke annet fremgår av reguleringsplanen skal garasje/carport plassert med 
lengderetning parallelt med kjøre- og gangvei, stå minimum 1 m fra veikanten. Dette gjelder 
også for bod/uthus. Når garasje plasseres vinkelrett på veien skal avstanden være minst 5 
m. Takutstikk skal komme minst 0,5 m fra veikant. Bygningen må ikke hindre sikt i kryss eller 
utkjørsel. Bestemmelsen gjelder ikke langs riks- og fylkesveger og gang- og sykkelveier 
langs dette vegnettet. 

§ 3.2.4 Der ikke annet fremgår av reguleringsplan skal gjerde/levegg og mur langs kjøre- og 
gangveier plasseres minst 0,5 m fra veikant. Det tillates ikke oppføring av gjerde/levegg og 
mur langs kjøre- og gangveier med større høyde enn 1,5 m i avstanden 0,5 m – 3 m fra 
veikanten. Gjerde/ levegg og mur må ikke hindre frisikt i avkjørsel og kryss. Bestemmelsen 
gjelder ikke langs riks- og fylkesveger og gang- og sykkelveier langs dette vegnettet. 

§ 3.2.5 «Gamle Ålgård». Bestemmelsen gjelder områdene som omfattes av 
reguleringsplanen for Ålgård sentrum m.m., plan ID 19850009, med unntak av feltene B1 og 
B2. Bestemmelsene supplerer gjeldende reguleringsbestemmelser og erstatter § 6 i 
reguleringsplanen.  

 Ved fradeling av tomt skal eksisterende og fradelt tomt få en minstestørrelse på 400 m². 
Søknader om fradeling skal inneholde situasjonskart som viser plassering av ny enebolig 
og garasje, samt fasadetegninger av det planlagte bolighuset.  

 Nye boliger og tilbygg skal plasseres slik at strukturen til øvrig boligbebyggelse i området 
beholdes. Avstander til veier, nabogrenser og åpne hager, skal opprettholdes. 

 Nybygg skal oppføres med en arkitektur som henter inn hovedtrekk og rammer fra den 
historiske bebyggelsen.  

 Tilbygg til boligen skal underordne seg hovedhuset og hente hovedelementer fra 
eksisterende bygning.  

 Området skal bestå av eneboliger med en boenhet.  
 
§ 3.2.6 Frafjord. I området vist som bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse i Frafjord, kan 
det fradeles eneboligtomter og oppføres nye eneboliger. Før første tomt kan tillates fradelt 
eller første bolig kan tillates oppført, skal det framlegges situasjonskart som viser utbygging 
av hele byggeområdet. Området må bygges ut slik at det ivaretar infrastruktur, eventuelle 
verneverdier, trafikksikkerhet, barn og unge, estetikk og lignende. Felles lekeplass må være 
etablert før nye boliger tas i bruk. Tomtene skal ikke være større enn 1000 m².  
 
§ 3.3 Områder for fritidsbebyggelse 

§ 3.3.1 Der ikke annet framgår av reguleringsplanen kan fritidsbolig oppføres med maksimalt 
bebygd areal (BYA) på 90 m² inkl. ev. anneks/bod (terrasser medregnes ikke i det bebygde 
arealet). Fritidsboliger kan ha maksimal gesimshøyde 4 m og maksimal mønehøyde 6 meter. 
Nye fritidsboliger samt tilbygg til eksisterende fritidsboliger, skal tilpasses eksisterende 
terreng. Terrasser kan ha bebygd areal opp til 50 m² og de skal avtrappes i forhold til 
eksisterende terreng. Synlig del av pilarer skal ikke være høyere enn 1,5 m.  
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§ 3.3.2 I Øvstabødalen og på Giljastølen gjelder ikke reguleringsplanenes krav til at det skal 
installeres biologisk toalett for fritidsboliger når disse har godkjent og anlagt vann- og 
avløpsløsning. I Øvstabødalen skal fritidsboliger med innlagt vann kreves tilkoplet felles 
avløpsanlegg der anlegget ligger i rimelig nærhet av fritidsboligen. 

§ 3.3.3 Avløpsanlegg i områder med flere fritidsboliger skal inngå i samlet plan. Kommunen 
kan bestemme avgrensning av området i forbindelse med felles avløpsløsning. 

§ 3.3.4 I områdene regulert til fritidsbebyggelse tillates det kun kjøre-/bilveier og stier som 
vises på vedtatte reguleringsplaner. Stier må anlegges på skånsom måte med avstand fra 
bekker/elver på minst 10 m. Det tillates ikke motorisert ferdsel utenfor godkjente bilveier. 

§ 3.3.5 Inngjerding av fritidseiendommer tillates normalt ikke. 

§ 3.4 Råstoffutvinning  

I områdene avsatt til råstoffutvinning skal det godkjennes reguleringsplan og drifts- og 
tilbakeføringsplan før driftsstart/videre uttak av masser.  

Konsesjonspliktige uttak etter minerallovens bestemmelser, skal ha driftskonsesjon og 
driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning før drift kan settes i gang. 

§ 3.5 Kombinert bebyggelse/anlegg 

I områdene avsatt til kombinert bebyggelse/anlegg gjelder reguleringsplanens arealformål og 
bestemmelser, men i disse områdene er det ikke tillatt med nyetablering eller utvidelse av 
eksisterende service- og handelsvirksomhet, jf. § 1 i bestemmelsene til kommuneplanen. 
Forbudet omfatter også utleveringssteder for varer kjøpt gjennom netthandel. 

§ 4 GRØNNSTRUKTUR  

§ 4.1 Grønnstruktur 

Innenfor grønnstrukturområdet tillates det ikke tiltak som forringer områdets verdi som 
grønnstruktur eller rekreasjonsområde. Retningslinje for regulering av grønnstruktur som er 
en del av kommuneplanen, gjelder i områdene. 

§ 5 FORSVARET 

Innenfor forsvarets område er det den gjeldende reguleringsplanen som er styrende for 
arealbruken. Forsvarets skyte- og øvingsaktivitet er tillatt, også innenfor hensynssonene for 
naturmangfold og biologisk mangfold.  

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT  

§ 6.1 LNFR-område 

§ 6.1.1 I LNFR-områdene tillates kun tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag med tilhørende bolighus, garasjer og 
boder, og mindre tiltak som har til hensikt å legge til rette for friluftsliv for allmennheten. 

§ 6.1.2 På fradelte boligeiendommer hvor det ikke drives stedbunden næring i tråd med 
LNFR-formålet, kan det tillates tilbygg, påbygg, garasje/uthus og liknende mindre tiltak. Det 
tillates maks 30 % bebygd areal (%-BYA) pr. eiendom. Boligbygg kan ha maksimal 
gesimshøyde 6 m og maksimal mønehøyde 8 m. Nye/ekstra boenheter tillates ikke. 
Frittliggende garasje/carport/uthus/bod kan ha bebygd areal (BYA) opptil 70 m² pr eiendom.  

§ 6.1.3 Riving og gjenoppføring av fritidsboliger på samme sted og tilbygg til eksisterende 
bygg, tillates med maksimalt bebygd areal, BYA, på 90 m² inkl. ev. anneks/bod (terrasser 
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medregnes ikke i det bebygde arealet). Fritidsboliger kan ha maksimal gesimshøyde 4 m og 
maksimal mønehøyde 6 meter. Terrasser kan ha bebygd areal opp til 50 m² og skal 
avtrappes i forhold til eksisterende terreng. Synlig del av pilarer skal ikke være høyere enn 
1,5 m. Inngjerding av fritidseiendom tillates normalt ikke. 

§ 6.1.4 Fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig kan tillates med en tomtestørrelse opp til 
1000 m². Arealet som tillates fradelt skal ikke omfatte dyrka jord (iht. jordlovens definisjon). 

§ 6.1.5 I LNFR-områdene tillates det ikke plassering av campingvogner eller lignende for 
lengre tid enn to måneder. Forbudet gjelder ikke vogner som er plassert i tunet/i tilknytning til 
boligen, til eget bruk/lagring.  

§ 6.1.6 Søknader som gjelder veier, bygg (nybygg, tilbygg, ombygging og riving), nydyrking, 
utplanering etc. skal sendes på høring til kulturminnemyndighetene før behandling. 
 
§ 6.2 LNFR- spredt fritidsbebyggelse (på Nordås) 

I området avmerket til spredt fritidsbebyggelse på Nordås tillates det oppført 6 fritidsboliger i 
planperioden.  

Fritidsboligene kan ha maksimalt bebygd areal, BYA, på 90 m² inkl. ev. anneks/bod 
(terrasser medregnes ikke i det bebygde arealet). Fritidsboliger kan ha maksimal 
gesimshøyde 4 m og maksimal mønehøyde 6 meter. Tilbygg/nye fritidsboliger skal tilpasses 
eksisterende terreng. Terrasser kan ha bebygd areal opp til 50 m² og de skal avtrappes i 
forhold til eksisterende terreng. Synlig del av pilarer skal ikke ha høyde over 1,5 m. Det 
tillates ikke større tomter enn 1000 m².  

Forhold nevnt i ROS-analysen og planbeskrivelsen til kommuneplanen, skal vurderes 
spesielt i forbindelse med godkjenning av fradeling av tomt eller byggetillatelse. Nødvendige 
tiltak må gjennomføres og tilfredsstillende sikkerhet må dokumenteres. 

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE  

Det tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor 
planområdet, jf. plan- og bygningslovens § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4.  

Det er forbudt å høste nærmere enn 100 m og ferdes nærmere enn 20 m fra låssetting jf. lov 
om viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 27.  

§ 8 HENSYNSSONER  

§ 8.1 (H320) Faresone, flomfare  

For flomutsatte områder i Ålgård og Oltedal skal laveste tillatte byggehøyde tilsvare 200-
årsflom pluss et klimapåslag på 20%. For områdene innenfor reguleringsplanen for Ålgård 
sentrum, plan 201206, og reguleringsplan for Gjesdal næringspark, Oltedal, plan 20080006, 
gjelder flomsonebestemmelsene i reguleringsplanene selv om kommuneplankartet viser 
andre flomsoner.  

§ 8.2 (H310) Faresone, ras- og skredfare  

Kommuneplanens hensynssone, ras- og skredfare, viser bebygde områder som har vært 
undersøkt og der NGI har vurdert om det er ras- eller skredfare. 

§ 8.3 (H370) Faresone, høyspenningsanlegg  

Det er byggeforbud innenfor hensynssonen for høyspentanlegg. Byggeforbudssonen er 17,3 
m fra midtlinja, totalt 34,6 m. Området langs høyspentlinja som kan være eksponert for 
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stråling, kan ikke bebygges uten at det først er gjennomført en kartlegging/utredning av 
strålingsfaren og magnetfelt ved aktuell linje. Denne kartleggingen må legges til grunn for 
vurdering av tiltaket.  

§ 8.4 (H110) Sikringssone, nedslagsfelt drikkevann  

I hensynssonen tillates ikke tiltak som kan medføre fare for at drikkevannskilden forurenses. 

§ 8.5 (H530) Områder med spesielt hensyn på friluftsliv  

I disse områdene tillates det ikke tiltak som vil være til hinder for bruk til friluftsliv.  

§ 8.6 (H560) Område med spesielt hensyn på biologisk mangfold  

Områdene er særskilt viktige for det biologiske mangfoldet. All forvaltning og virksomhet, 
både etter plan- og bygningsloven og særlover, skal utøves med hensyn til å bevare 
livsmiljøet og artsmangfoldet i områdene. 

§ 8.7 (H570) Områder med spesielt hensyn på kulturminner og kulturmiljø  

Nye tiltak eller endringer i områder vist som hensynssone, kulturminne, skal ta særlig hensyn 
til eksisterende bygg og området rundt. Søknad om tillatelse til tiltak skal sendes 
kulturminnemyndighetene til uttalelse før den behandles. Kulturminnet/kulturmiljøet som 
omfattes av hensynssonen skal bevares og tillates ikke revet. Eventuelle tiltak på 
kulturminnet må gjøres på en antikvarisk akseptabel måte.  

§ 8.8 (H710) Områder båndlagt for fremtidig regulering og regulert til båndlegging etter pbl  

Søknad om tiltak innenfor areal som omfattes av hensynssonen, kan ikke behandles før 
området omfattes av reguleringsplan. 

I området over hovedvannledningen Langevatn – Fjermestad, må det ikke utføres tiltak som 
kan skade vannledningen.  

For strekningen fra Limavatnet til grensa mot Sandnes kommune, følger hensynssonen 
restriksjonsområde i forbindelse med planlagt tunell for ny E39. Bestemmelsene i 
reguleringsplan for E39 Ålgård – Hove, planid 201601, gjelder for området. 

§ 8.9 H720) Områder båndlagt etter lov om naturvern  

Innenfor de viste hensynssonene tillates det ikke tiltak som kan komme i strid med 
verneverdier og verneformål som er nærmere fastsatt i områdenes verneforskrifter. 

§ 8.10 (H730) Områder båndlagt etter lov om kulturminner  

Gjesdal kirkested fra middelalderen er automatisk freda etter kulturminneloven § 4. Tiltak 
som kan virke inn på kulturminnet er forbudt uten særskilt tillatelse fra kulturminne-
myndighetene. 

Områder vist med hensynssone H730 er fredet i henhold til lov om kulturminner. Det er ikke 
tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse områdene uten tillatelse fra kulturminne-
myndighetene, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8.  

Alle områder vist som rune R i kartgrunnlaget skal regnes som hensynssone H730, områder 
båndlagt med hjemmel i kulturminneloven.  

§ 8.11 (H740) Område med konsesjon for vindkraft  
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Innenfor hensynssonene er det gitt konsesjon for bygging av vindkraftverk med tilhørende 
veianlegg mv. Det tillates ikke fradeling og/eller oppføring av nye boliger eller fritidsboliger 
innenfor hensynssonen. 

§ 9 Rekkefølgekrav  

Utbygging av nye områder kan ikke finne sted før det enkelte området, etter kommunens 
skjønn, er/blir dekket med kommunaltekniske anlegg, herunder også energiforsyning og 
gang- og sykkelveier, samt skole og barnehage.  

Boligområdene innenfor reguleringsplanen for Ålgård nord, plan 20040010, skal være minst 
70% utbygget før det tillates bygging av boliger i byggeområdet i Kodlidalen som ligger 
utenfor reguleringsplan 20040010.  

I boligområdet Midtfjell, iht. reguleringsplan 201301, kan det igangsettes inntil 50 boliger i 
året selv om ny E39 ikke er ferdig anlagt. 
 
Områder avsatt til grønnstruktur og lek i reguleringsplan skal ferdigstilles samtidig med 
boligbebyggelsen. 
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RETNINGSLINJER (uten rettsvirkning) 

A. Jordvern 

Det skal ikke tillates omdisponering av mer enn 20 dekar dyrka jord eller dyrkbar jord pr år i 
planperioden. 

B. Visualisering av planlagte tiltak 

Detaljreguleringsplaner skal inneholde tilfredsstillende visualisering av det planlagte tiltaket. 
Visualiseringen skal ikke bare omfatte og vise konsekvensene for planområdet, men også 
vise konsekvensene for tilgrensende naboeiendommer og -bebyggelse. I spesielle saker der 
kommunen mener dette er nødvendig, kan det kreves at visualiseringen skjer ved bruk av 
digital 3D-modell etter nærmere spesifikasjoner. 

C. Grønnstruktur og lekeplasser  

Følgende legges til grunn for dimensjonering og planlegging av grønnstrukturen:  

 500 meter som største gangavstand mellom bolig og nære friområder eller grøntområder  

 20 dekar som minste størrelse på nære friområder  

 3 km som minste lengde på overordnet turvei 

 40 meter som minimum bredde på delområde eller grønnkorridor som binder områder 
sammen  

 20 meter som minimum bredde på grøntbelte for fri ferdsel, rekreasjon og lek langs 
strandsonen og vassdrag 

Arealstørrelse og minimumsbredde kan kreves økt der dette kan ivareta naturmangfoldet på 
en bedre måte. 
 
D. Kommunalteknisk VA-norm, avfallsnorm, avløpsforskrift og vegnormer 

Kommunalteknisk VA-norm, Kommunalteknisk avfallsnorm, Avløpsforskrift for Jæren og 
Vegnorm for Sør-Rogaland, skal legges til grunn for alle nyanlegg og ombygginger i 
kommunen.  

Nye avkjørsler fra offentlig vei skal etableres i samsvar med Statens vegvesen Rogaland sin 
rammeplan for avkjørsler på riks- og fylkesveger. 

E. Fortetting i tettstedene Ålgård, Oltedal og Gilja 

Det er ønskelig med en viss grad av fortetting i eksisterende boligbebyggelse i tettstedene 
Ålgård, Oltedal og Gilja. Slik fortetting vil spare matjord og gi en økt utnyttelse av 
eksisterende infrastruktur som vei- og ledningsnett.  

Fradeling av boligtomter, slik at det blir inntil tre boenheter totalt, kan behandles som 
dispensasjon enten fra reguleringsplanen eller fra kommuneplanens krav til reguleringsplan.  
Dispensasjon for fradeling av tomt til enebolig kan bare gis når: 

 Eneboligtomter får en størrelse på minst 400 m² for både eksisterende og fradelt tomt.  

 Tomter til vertikaldelte boliger får en størrelse på minst 300 m² pr. boenhet og ligger i 
område der det er flere av samme boligtype/størrelse.  

 Ved søknad om fradeling må planlagt bolig tegnes inn på tomta med adkomstvei, plass til 
garasje, parkeringsplasser, renovasjon og uteoppholdsareal. Ved behov kan det også 
kreves innsendt enkle fasadetegninger og tomtesnitt som viser den nærliggende 
bebyggelsen.  

 I forbindelse med søknad om nybygging må behovet for fordrøyningsbasseng vurderes. 
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Ved behandling av søknaden skal det legges vekt på om oppføring av bolig vil kreve 
dispensasjoner fra flere bestemmelser. Følgende vektlegges også; god estetikk, bokvalitet 
for beboerne i alle boenhetene, gode uteoppholdsareal og solforhold, trafikksikkerhet, sikt i 
utkjørsel/kryss og terrenghelling på tomta/tomtene. Der det er tvil om støynivået tilfredsstiller 
kravene i støyretningslinjen, T1442, må det dokumenteres at kravene er tilfredsstilt. 

F. Ladestrategi 

I forbindelse med utarbeidelse av nye reguleringsplaner bør det tilrettelegges for ladepunkt 
for ny bebyggelse med følgende utgangspunkt: 

Lademulighet bosted 
For enebolig, enebolig i rekke og rekkehus vil det være tilstrekkelig at forhold er lagt til rette 
slik at ladepunkt enkelt kan installeres for alle boligene. Dette innebærer blant annet at 
sikringsskap er dimensjonert i henhold til krav og at det er lagt opp trekkerør som kan 
benyttes. 

For nye flerboligbygg skal minst 50 % av p-plassene ha en fremlagt dedikert kurs som kan 
benyttes til ladepunkt for ladbare biler, og samtlige parkeringsplasser skal bygges slik at det 
senere er mulig å tilrettelegge alle p-plasser for opplading av ladbare biler. For 
gjesteparkering skal minst 20 % av parkeringsplassene ha ladepunkt for ladbare biler. 

Lademulighet arbeidssted 
På parkeringsarealet innenfor et tomteområde skal minst 6 % av parkeringsplassene ha 
ladepunkt for ladbare biler, og bygges slik at det senere er mulig å tilrettelegge 20 % av 
parkeringsplassene for opplading av ladbare biler. 

G. Dele- og byggesøknader i LNFR-områdene som krever dispensasjon fra formålet 

Søknad om fradeling av tomt for oppføring av bolig i LNFR-områdene skal behandles som 
dispensasjonssøknad. Bosettingshensyn skal være tungtveiende i vurderingen.  

Ved innsendelse av søknad om dispensasjon skal det innsendes skisser som viser 
tomteavgrensning, husplassering, bolighuset, adkomstvei og plassering av vann- og 
avløpsanlegg.  

Alle søknader om fradeling av boligtomter skal sendes på høring til fylkesmannen, 
fylkeskommunen og Statens vegvesen før vedtak kan treffes.  

Bosettingshensyn er definert i samfunnsdelen til kommuneplanen og omfatter følgende 
gårder: Sikvaland, Helland, Tjetland, Lomeland, Nordås, Kydland, Søyland, Haugamork, 
Ravndal, Vølstad, Madland, Brekko, Vatne, Øvstabø, Retland, Mjåland, Motland, Byrkjedal, 
Nedre Maudal, Øvre Maudal, Kommedal, Molaug, Håland, Brådland og Eikeskog.  

Det tillates ikke flere enn tre nye boenheter pr gårdsnummer i kommuneplanperioden. 

Boliger for spredt bosetting må plasseres i klynger. Klynger med flere enn tre fradelte 
boligtomter blir ikke betraktet som spredt boligbygging. Ved fradeling av flere tomter i samme 
område skal disse legges inntil hverandre.  

Boligtomtene skal ha en størrelse på minimum 400 m² og ikke overskride 1000 m².  

Dersom det er bosettingshensyn skal følgende kriterier vurderes: 

1. At tomta ikke omfattes av kjerneområde landbruk. 

2. Om boligtomta er plassert minst 100 m fra aktive driftstun  
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3. Om bolighuset kan komme i konflikt med gårdsdriften. 

4. Om boligen har plassering som ikke blir dominerende i landskapet, med god arkitektur, 
form, farge- og materialbruk og med god tilpassing til kulturlandskapet. 
 

5. Om minsteavstand for etablering av tomt blir 100 m fra verna vassdrag og 50 m fra 
mindre bekkeløp til verna vassdrag eller 50 m fra andre vassdrag og 35 m fra mindre 
bekkeløp for andre vassdrag. 

6. Om boligen er plassert minimum 50 m fra viktige viltbiotoper/vilttrekk og områder av verdi 
for biologisk mangfold 

7. Om boligen er plassert så langt fra hekkelokaliteter at det ikke vil ha negativ virkning på 
sårbart fugleliv 

8. Om boligen er plassert så langt fra og på en slik måte i terrenget at den ikke fører til 
skjemming eller fare for skade på automatisk freda kulturminne (jf. kulturminnelovens §§ 
3 og 4)  

9. At boligen ikke er plassert i et område med fare for skred eller flom eller andre forhold 
som kan føre til svekking av folkehelsa (for eksempel trafikksikkerhet, støy, skyggekast 
fra vindturbiner mv.). 

10. Om plasseringen krever at store tilleggsarealer må omdisponeres til vei, vann- og 
avløpsanlegg mv. som følge av den nye boligen. 

11. At ikke ROS-vurderinger viser uakseptabel risiko eller sårbarhet.  

Bosettingshensyn gir ikke automatisk rett til å bygge bolig. Alle kriteriene skal være 
tilfredsstilt for å kunne gi dispensasjon fra LNFR-formålet. 

I tillegg til dispensasjon og godkjenning etter plan- og bygningsloven vil bygging av bolig i 
LNFR-områdene kreve avkjøringstillatelse etter vegloven, tillatelse etter plan- og 
bygningslovens § 27-1 (drikkevann) og § 27-2 (utslipp av avløpsvann) og tillatelse etter 
jordloven. Tomta skal være tilstrekkelig vurdert og avklart mht. trygghet mot fare og vesentlig 
ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, jf. pbl. § 28-1. 

H. Kjerneområde landbruk 

Kjerneområde landbruk vises på egne temakart. Kjerneområde landbruk omfatter dyrka jord, 
overflatedyrka jord og innmarksbeite. 

I kjerneområde landbruk tillates bare tiltak knyttet til landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gardens ressursgrunnlag. Ved forvaltning av områdene skal 
det legges særlig vekt på å bevare ressursgrunnlaget i et bærekraftig og langsiktig 
perspektiv.  

Tiltak som splitter opp landbruksjord eller forringer driftsgrunnlaget på det enkelte bruk skal 
unngås. 

Tiltak som forringer jordvernet eller hensynet til landbruksinteressene i området, skal unngås.  

Spredt boligbygging er ikke tillatt i disse områdene. 

I. Gårdshus og andre bygninger til drift av landbrukseiendom 

På gårdsbruk med begrensede ressurser og/eller ikke selvstendig drift, tillates det som 
hovedregel ikke oppføring av mer enn en bolig. 
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Behov for mer enn en bolig på gardsbruk i aktiv drift, må vurderes konkret og individuelt med 
bakgrunn i bruksstørrelse og faktisk produksjonsomfang på søknadstidspunktet. Oppføring 
av bolighus nummer to tillates som hovedregel ikke med mindre det kan dokumenteres et 
behov ut fra gårdens ressursgrunnlag. Riving og gjenoppføring av bolig nummer en eller to 
kan som hovedregel godkjennes, også i de tilfellene der det ikke er behov for to bolighus. 
Bosettingshensyn kan vektlegges ved en dispensasjonsvurdering.  

Nødvendig bolig til drift av landbrukseiendom skal plasseres i eksisterende tun med 
hensiktsmessig lokalisering for å tjene brukets drift, og for tilsyn og deltakelse i produksjonen 
på landbrukseiendommen. Arealbruken skal minimaliseres ved bruk av eksisterende atkomst 
og tun. 

J. Bruksrasjonaliseringer 

Størrelsen på det fradelte tunet skal avgrenses til det som er nødvendig for bolig med 
utearealer. Tun skal ikke inkludere jordbruksareal eller stor driftsbygning. Ved vurdering av 
avvik fra hovedregelen skal det legges vekt på hensiktsmessig arrondering. 
Jordbruksarealene skal som hovedregel selges til nærliggende bruk.  
 
K. Tilleggsnæringer i landbruket og alternativ bruk av ledige driftsbygninger på 
landbrukseiendom 

Tilleggsnæringen må ikke være til vesentlig ulempe for omkringliggende eiendommer. 
Tilleggsnæringen må være knyttet til landbrukseiendommen. Virksomhet på fradelt tomt eller 
tomt som er festet i lenger tid enn 10 år, er ikke å regne som tilleggsnæring til landbruket. 
Slik virksomhet må normalt lokaliseres innenfor godkjent regulert område. 
 
Bruk av bygninger til virksomhet ut over gårdstilknyttet næringsvirksomhet kan tillates for å 
styrke bosetting, drift på gårdsbruk med begrensende jord-/skogressurser og der det ikke 
lenger er drift på bruket. Hensynet til landbruksdriften i området og gårdens ressursgrunnlag, 
skal legges til grunn som den overordnede interessen ved vurdering av søknader om 
bruksendringer. Bruk til formål som krever større og varige investeringer i eksisterende bygg, 
kan tillates, men krever særskilt vurdering. Godkjent bruksendring kan gis for tidsavgrenset 
periode, ikke som varig endring. 

Nye virksomheter skal ikke føre til tap av dyrka jord og ikke føre til ulemper for aktiv 
landbruksdrift i området. 

L. Naturmiljø 

Kartlagte viltområder er vist på temakart. Avgrensningen av viltområdene er hentet fra 
ecofactrapport 401, status for viktige arter og funksjonsområder. Områdene omfatter et 
skjønnsmessig utvalg av de viktigste viltlokalitetene i kommunen. Innenfor hensynssonene 
skal det ved behandling av søknader, tas hensyn til det registrerte viltet. 

I leveområder for arter i norsk rødliste, samt i større sammenhengende naturområder og 
viltkorridorer, skal økologiske funksjoner søkes opprettholdt.  

Verna vassdrag 
Bjerkreimsvassdraget, Figgjovassdraget, Frafjordvassdraget, Håvassdraget og 
Orrevassdraget er verna vassdrag. De rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag skal 
legges til grunn for en differensiert forvaltning av vassdragsbeltet.  

Vassdragene inndeles i følgende klasser: 
Klasse 1: Beskrivelse: Vassdragsbeltet på Ålgård som har eller kan få stor betydning for 
friluftsliv.  
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Forvaltning: Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftslivsverdier, herunder 
fiske og fremkommelighet i og langs vannstrengen eller opplevelsesverdier, bør unngås. 

Klasse 2: Beskrivelse: Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen og hvor 
nærområdene består av utmark, skogområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse.  

Forvaltning: Hovedtrekkene i landskapet må forsøkes opprettholdt. Inngrep som endrer 
forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som omfattes som en del 
av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av 
en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og 
dyrearter og mindre områder med store verneverdier, bør gis særlig beskyttelse. 

Klasse 3: Beskrivelse: Vassdragsbelte som er lite berørt av moderne menneskelig aktivitet 
og som derfor har stor opplevelsesverdi og vitenskapelig verdi.  

Forvaltning: Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite berørt av moderne 
menneskelig aktivitet. Alle former for omdisponering av arealer i vassdragsbelte bør unngås.  
Vannkvalitet og naturlig vannføring må søkes opprettholdt, og alle former for inngrep som 
reduserer vassdragets verdi må søkes unngått. 

Naturmiljø i sjø  
Forskrift om fredningssoner og nedsenking av garn i sjø, Rogaland – fredningssonene, er i 
Dirdalselva avgrenset innenfor ei linje fra Mulen til et punkt på vestsida av bukta, om lag 1 
km fra elvemunningen. I Frafjordelva går avgrensninger innenfor ei line tvers over fjorden ca. 
1 km utenfor elvemunningen. I disse sonene er det på grunn av fare for bifangst av laksefisk, 
ikke tillatt med næringsfiske. 

M. Massefyllinger og masseuttak (fjell, stein og sand) i LNFR-områdene 

Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 – 2040 skal være retningsgivende i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan eller dispensasjoner for massefyllinger og 
masseuttak.  

Massefylling på et areal over et dekar er søknadspliktig. 

Godkjenning av ny reguleringsplan eller dispensasjon for massefylling og masseuttak, 
forutsetter at berørt område forventes å framstå med bedre/større fulldyrket jord etter at 
arbeidene er ferdige enn før arbeidene ble påbegynt. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved behandling av søknad om dispensasjon for 
massefylling og masseuttak, skal konsekvensene knyttet til kulturlandskap, kulturminner, 
biologisk mangfold og nærhet til vassdrag, vektlegges som spesielt viktig. 
Avkjøringsforholdene må vurderes og avklares før tillatelse kan gis. 

Den del av massefyllingen eller masseuttaket som til enhver tid er i bruk, skal være minst 
mulig og ikke være større enn 10 dekar. 

Ferdig oppfylt/tilbakeført terreng skal ha en helning på mellom 1:100 og 1:5 for dyrka jord og 
mellom 1:5 og 1:3 på beite. Terrenget skal være uten skjæringer/murer og med naturlig 
avslutning. Det skal være svak underhøyde på terrenget langs veier. Det skal utarbeides 
målsatt terrengkart med klare avgrensninger. Kart og tegninger skal vise terreng før og etter 
tiltaket. 

For alle massefyllinger skal NIBIOs norm for jordflytting legges til grunn. All matjord skal tas 
vare på (også jordsmonn som naturlig var på bunnen av fyllingen) og ikke være en del av 
fyllingen annet enn topplaget. Det er forbudt å fylle matjord i fylling.  
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Nye massefyllinger og masseuttak som ikke omfattes av reguleringsplan, skal være oppfylt 
og tilbakeført til dyrket jord maks 5 år etter at arbeidene ble igangsatt.  

Alle reguleringsplaner og søknader må forelegges kulturminnemyndigheten for vurdering av 
kulturminneverdier jf. kulturminnelovens §§ 3, 6, 8, 9 og 14. 
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RETNINGSLINJER FOR REGULERING AV GRØNNSTRUKTUR 

Krav til planlegging, opparbeidelse og vedlikehold av uteområder og 
lekeplasser 

Innledning 

Gjennom felles uteområder for alle barn, unge og voksne i Gjesdal, ønsker vi å skape: 

 Meningsfylte opplevelser 

 Vennskap og tilhørighet 

 Glede og trivsel 

 Spenning og mestring 
 
Gode lekearealer sikres gjennom ulike prosesser: 

 Områderegulering og detaljregulering 

 Utbyggingsavtaler 

 Tekniske planer/rammesøknader 

 Forvaltning og vedlikehold 
 
Retningslinjene skal ligge til grunn for planlegging, bygging og vedlikehold av lekeplasser i 
kommunen. Den gjelder for alle områder regulert til grøntstruktur eller andre uteområder for 
lek. Kommunen vurderer og godkjenner planer i alle plannivå, og kan påby endringer i 
henhold til vedtatte retningslinjer for Gjesdal kommune. 

Lovgrunnlag 

 Plan- og bygningsloven  

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

 Lov om produktkontroll 

 Lov om helsetjenesten i kommunene 

 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 

 Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 

 Norsk Standard 3420 og Norsk standard for lekeplassutstyr NS-EN 1176 og 1177.  
 
Kommunens krav og anbefalinger til område- og detaljreguleringsplaner med 
uteområder og lekearealer 

I område- og detaljreguleringsplaner skal det vises og gjøres rede for plassering av 
grønnstruktur, andre uteoppholdsarealer og lekearealer.  

Generelle krav og anbefalinger ved regulering av lekearealer 

 Det skal dokumenteres at RPR for barn og planlegging og RPR for universell 
utforming er fulgt opp i planen.  

 I planarbeidets registrerings- og analysefase skal områder med naturlige 
lekekvaliteter lokaliseres. Steder som allerede er tatt i bruk av barn som naturlige 
lekeområder bør sikres som del av de framtidige lekeområdene. Dersom slike 
lekeområder ikke bevares, skal det skaffes erstatningsareal.  

 Områderegulerings- og detaljreguleringsplaner med tilhørende illustrasjonsplan skal 
vise solforhold, helningsforhold, arealstørrelse og arealkategori. 
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 Uteområder som lekeplasser og andre områder som gis en fysisk opparbeidelse, skal 
tilpasses universell utforming. 

 I grønnstruktur eller andre uteoppholdsarealer skal det avsettes områder til 
plasskrevende aktivitet som ballek, skilek, aking og annen fri utfoldelse. Det enkelte 
området skal ligge maks. 500 m fra boligene. 

 Lekeplassene skal ha en god plassering i forhold til hverandre, det vil si at de skal 
ligge godt fordelt i boligfeltet og med god forbindelse til boligene. Lekeplassene bør 
knyttes til gangforbindelser og kobles til friarealene forøvrig. Det åpnes for justering 
av avstandskravene hvis det styrker helheten i grønnstruktur og gangforbindelser. 

 Minimum 50 % av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vårjevndøgn klokken 15.00. 

 På lekeplasser skal det være rom for å utvikle gode lekemiljøer. Arealets form og 
helning skal vurderes. Følgende skal ikke medregnes i totalarealet med mindre det 
gis en hensiktsmessig bruk: 1) smale arealer 2) lange, spisse hjørner 3) arealer som 
er brattere enn 1:3. 

 Mindre sandlekeplasser kan slås sammen til større sandlekeplasser dersom dette gir 
bedre helhetsløsninger for lekeområdene. 

 Maksimalt 50 % av det totale felles uteoppholdsareal kan være underbygget, dvs. 
ligge på betongdekker. Underbygget areal skal ha bæring/oppfyllingsmengde som gir 
mulighet for feste av utstyr. 

 Det skal utføres en støyfaglig vurdering for planområdet. Det gjelder støykilder som 
kan påvirke lekeplassene og omvendt lekeplassenes eventuelle influens på 
tilstøtende områder. Flere lekeanlegg generer mye støy og krever spesielle hensyn. 
Tilstrekkelig avstand til boliger og andre støyømfintlige institusjoner, samt plass til 
støydempende tiltak skal innarbeides i planen. Krav om tiltak innarbeides i 
bestemmelser. 

 Av område-/detaljplanen skal det fremgå hvilke arealer som skal ha offentlig og privat 
/ felles vedlikehold. Dette skal tilsvare regulering til grøntstruktur og andre utearealer. 
Felles vedlikehold skal utføres av beboerne i et boligområde og organiseres gjennom 
velforening/sameie. Planen skal definere hvilke fellesarealer de enkelte felt/boliger 
har ansvar for. 

 I reguleringsbestemmelsene skal det stilles krav om at detaljplaner for uteområder og 
lekeplasser skal utføres av foretak i tiltaksklasse II eller høyere.  

 I rekkefølgekravene skal det stilles krav om at opparbeidelsen av utomhusanlegg 
normalt skal ferdigstilles samtidig med bebyggelsen og senest første vekstsesong 
etter at 2/3 av leilighetene er ferdigstillet/innflyttet. 

 
Arealkrav ved regulering av boligfelt 

Barnas lekevaner og aksjonsradius varierer med alderen fra egosentrisk lek hos de aller 
minste til gruppelek, byggelek og idrett blant de eldste. Lekeplassene deles i fire kategorier: 

Kategori Dimensjonering  

SAND-
LEKEPLASS 

Min størrelse 150 
m² 

 

Dimensjonert for  

4 - 25 boliger.  

 

Maks gangavstand 
50 m ved tett 

Krav  

 Adkomst til området skal skje uten konflikt med 
kjørende trafikk med høyere standard enn 
boliggate. Adkomst skal ikke legges mot gate 
med gjennomgående trafikk, mot innerkurve 
eller i snuhammer. 

 Skal ha solrik og lun beliggenhet.  

 Skal skjermes mot kilder som genererer støy 
på over 45-50 dBLpAeqT. T (timer) = 12  

 Skal inneholde områder/apparater som 
stimulerer barnas rollelek, fantasilek, 
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bebyggelse. Maks 
100 m ved 
enebolig- 

Bebyggelse. 

 

forskertrang og fysiske ferdigheter. 

 Skal inneholde sitteplass. 

Anbefaling 

 Utforming med tanke på mest mulig allsidig 
aktivitet for barn opp til 6 år. 

 To eller flere lekeplasser kan slås sammen der 
det er hensiktsmessig. 

KVARTALS- 

LEKEPLASS 

Min størrelse 1500 
m² 

 

Dimensjonert for 
25-200 boliger.   

 

Maks gangavstand 
150 m. 

 

Krav  

 Adkomst skal skje uten konflikt med kjørende 
trafikk med høyere standard enn boliggate. 

 Skal ha en lun og solrik beliggenhet.  

 Skal gi plass for områder/apparater som 
tilfredsstiller barnas rollelek, fantasilek, 
utforskertrang og fysiske ferdigheter. 

 Skal ha sitteplasser med lun og solrik 
beliggenhet. 

Anbefaling 

 Primært tilrettelegging for aldersgruppen 6 - 12 
år. 

 Bør ha variert terreng. 

 Områder med naturlig vegetasjon attraktivt for 
lek bør bevares. 

SENTRALT  

LEKEFELT 

Min størrelse 6000 
m²  

 

Dimensjonert for 
600-1200 boliger.  

 

 

Krav 

 Skal ligge med god tilgjengelighet for boligene. 

 Lekefeltet skal ha variert terreng for å åpne for 
et bredt spekter av lekeaktiviteter. Størrelsen 
på anlegg gir bl.a. muligheter for å bevare 
større parti med naturterreng og naturlig 
vegetasjon. 

 Ved anlegging av spesielt støygenererende 
anlegg skal eventuelle konflikter tilknyttet støy 
vurderes. 

Anbefaling 

 Utforming skal vektlegge aldersgruppen fra 10 
år og oppover. 

 Adkomst bør anlegges uten konflikt med 
kjørende trafikk. 

 Det kan innpasses ballfelt og kvartalslekeplass 
som del av det sentrale lekefeltet. 

BALLFELT/ 

BALLBINGE 

Min størrelse 2500 
m² 

 

Dimensjonert for 
50-600 boliger.  

 

Krav 

 Arealet skal ha en form og et terreng som kan 
gi plass for en bane på minimum 20x40m, med 
buffersone i tillegg. For mindre boligområder 
godkjennes et mindre ballfelt/ballbinge. 

 Banen skal ikke ligge så nær vei eller 
bebyggelse at dette hindrer fri utfoldelse. 
Behov for ballfangernett skal vurderes. 

 Ved ballbaner generelt og ballbinger spesielt 
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For 25-50 boliger 
opparbeides et 
mindre ballfelt/-
binge. 

  

 

Maks gangavstand 
400 m.  

 

skal eventuelle konflikter tilknyttet støy 
vurderes. Materialbruk, avstand til boliger og 
eventuelle støyskjermingstiltak vurderes. 

Anbefaling 

 Adkomst bør anlegges uten konflikt med 
kjørende trafikk. 

 Bør plasseres i et område som er så plant som 
mulig, slik at store masseinngrep kan unngås. 

 Ballfelt bør plasseres i tilknytning til 
kvartalslekeplass der det er mulig. 

 

I den grad behovet for lekeanlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. 
Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal. Dersom det 
ikke kan avsettes tilstrekkelig areal til lek i et område, innenfor lekeplassnormens 
maksimalavstander, kan det bli stilt krav til en høyere opparbeidelsesstandard av 
lekeplassene enn det som er vanlig i kommunen for øvrig. 

 

 

Arealkrav ved regulering av boenheter i sentrumsområde 

Med sentrumsområde menes Ålgård sentrum, jfr. avgrensing i kommuneplanen. 

 Uteoppholdsareal i byggeprosjekter med boliger beregnes ut fra tabellen nedenfor. 
Uteoppholdsareal defineres som areal egnet til lek, opphold og rekreasjon. Det er den 
ubebygde delen av tomten, som ikke er avsatt til kjøring og parkering (jfr. 
fylkesdelplan ”Langsiktig byutvikling på Jæren”). 
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Boligandel 

i % 

 

 

Næringsandel 

i % 

 

Anbefalt tillatt 
%-BRA 

 

Minste felles 
uteoppholdsareal på 
bakkenivå angitt som 

m2 pr 100 m2 BRA 

 

100 0 80 30 

70 30 100 20 

30 70 120 10 

 

 I sentrumsområdet må det avsettes min 16m² lekeareal pr. leilighet. Med leilighet 
menes her alle leiligheter større enn 50m² BRA. Arealet skal fordeles på 
sandlekeplasser, kvartalslekeplasser, balløkker og evt. sentrale lekefelt. Kravene i 
lekeplassnormen til maksimal gangavstand og til trafikksikker adkomst gjelder.  

 
Kommunens krav og anbefalinger til tekniske planer og til opparbeiding av lekearealer 

Utarbeiding og godkjenning av plan 

 Planer for lekearealer er del av de tekniske planene for et utbyggingsområde, og skal 
godkjennes av kommunen. Bygging av anlegg kan ikke settes i gang før alle tekniske 
planer er godkjent. Etter godkjenning plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i 
overensstemmelse med planen. Tiltakshaver er ansvarlig for utførelsen av de 
tekniske anleggene tilknyttet lekeområdene. 

 Kommunen kan forlange endringer under arbeidets gang eller ved ferdigbefaring 
dersom det er nødvendig. 

 Eksisterende vegetasjon og markflater på regulerte lekeområder skal normalt bevares 
og vernes inntil godkjent teknisk plan forligger. Kommunen kan kreve vern med 
gjerde eller andre løsninger. Regulerte lekeområder skal ikke benyttes til lager eller 
riggplass, uten at dette er godkjent av kommunen. 

 Tekniske detaljplaner for lekeplasser skal utføres av foretak i tiltaksklasse II eller 
høyere. Ansvarlig prosjekterende skal ha godkjent relevant tiltaksklasse. 

 Det skal dokumenteres at oppfølging av RPR for barn og unge og RPR for universell 
utforming er fulgt opp.  

 Det skal utarbeides en støyfaglig vurdering for planområdet og tiltakets eventuelle 
influens på tilstøtende områder. 

 Anlegg bygges i henhold til normalbestemmelsene i NS 3420. 

 Lekeplasser og ballfelt skal være ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen før 
nye boliger får brukstillatelse. Utstyret må monteres etter gjeldende standarder og 
normer/forskrifter. Rapport/dokumentasjon legges frem før området/utstyret tas i bruk. 

 Ved anlegg som er del av nærmiljøanlegg kan det søkes om spillemidler. Se egne 
retningslinjer.   

 
Aktiviteter på lekeplassene 

 Det fremgår av områderegulerings- og detaljreguleringsplaner hvilken betegnelse 
lekeplassene har; sandlekeplass, kvartalslekeplass, ballfelt/ballbinge eller sentralt 
lekefelt. De ulike lekeområdene tilpasses den aktuelle aldersgruppen. Totalt skal 
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lekearealene i nærmiljøet inneholde utfordringer for barn i alle aldersgrupper. 
Spesielle krav og anbefalinger, se egen tabell. 

 Aktive lekesoner bør ligge adskilt fra rolige lekesoner. For eksempel bør en huske 
ligge adskilt fra andre aktiviteter. Sandkasser bør plasseres i et rolig hjørne med bord 
og benk for de voksne. 

 Klatrestativ, lekehus, rutsjebaner og hengebroer fungerer best i kombinasjon. 
Plassering av lekeutstyr må ikke komme i konflikt med ferdselslinjer/gangtrafikk inne 
på plassen. 

 
Illustrasjon soneinndeling 

 

Universell utforming 

 Hele eller de sentrale deler av lekeplasser skal være tilgjengelig for alle, jfr. gjeldende 
regelverk. Avklares i samarbeid med kommunen.  

 Anbefalt stigning for hovedatkomst, sentrale gangdrag og plasser er maks 1:20. 
Eventuelle terskler maks 2 cm. 

 Øvrige turveier skal normalt ikke være brattere enn 1:12. 

 Bruk av naturlige eller konstruerte ledelinjer vurderes. 

 Ved bruk av fallunderlag under utstyr, skal avklares med kommunen hvor det skal 
legges til rette for sektorer med fast/kjørbart fallunderlag inntil lekeapparater. 

 Bruk av kontrastfarger på lekeutstyr og kanter bør vurderes. 

 Lekeplasser og ballfelt skal ha belysning (styrt belysning). Belysningen skal være 
tilpasset synshemmede. 

 
Terreng 

 I starten av planleggingsfasen bør eksisterende kvaliteter registreres slik som 
vegetasjon og terreng. Naturlig skrånende terreng, jordvoller, fjell, knauser, bekker, 
store steiner, store trær, skogsområder og vegetasjonskjerr er verdifulle elementer 
som bør utnyttes i arealdisponeringen. De/disse skal ikke planeres eller fjernes 
dersom dette har verdi til lekeformål slik det ligger. Naturelementer er særlig viktige i 
arbeidet med å skape et variert og stimulerende lekemiljø. Steder som utpeker seg 
som fremtidige, naturlige lekesteder må utformes med tanke på dette og gjøres 
trygge gjennom nødvendige sikringstiltak. 
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 På større lekeplasser skal det vurderes å anlegge kunstige terrengformer til lek og 
som avgrensing, dersom dette ikke finnes naturlig. Utforming av voller vil også kunne 
ha lekeverdi vinterstid. Skråning maks. fall 1:2 ved. Grasareal som skal overtas av 
kommunen skal ha maks skråning 1:5, slik at de kan klippes maskinelt. 

 Eventuelle bekker eller dammer skal steinsettes og ikke gi dypere vannstand enn 20 
cm uten skilting (PBL § 83 med tilhørende forskrift). 

 Når terrenget er kupert, kan det være nødvendig å supplere trapper med slakt 
skrånende gangveier. 

 
Grunnarbeid 

 Alle arbeider skal være i henhold til kommunaltekniske normer for Gjesdal. 

 Planen skal vise terrenghøyder, fall og dreneringsforhold. 

 Areal med falldempende underlag tilknyttet lekeplassutstyret må dreneres og ledes til 
overvannssystemet. Overvannsledninger tilknyttet lekeområdene skal fremgå av 
drensplan og av overordnet VA-plan for utbyggingsområdet.  

 Drensledninger skal gå mest mulig midt under lekeapparatene og gjennom hele 
området med falldempende underlag og sandkasser. Drensledninger skal ligge på ca 
60 cm dybde.  Er plassen stor bør det ikke være mer enn 4 m mellom 
drensledningene. For balløkker kan avstand opp til 6 m godkjennes. Drensgrøft fylles 
med singel opp til bærelag/drenslag. Alternativ overvannshåndtering kan vurderes, i 
samråd med kommunen. 

 Drenering, typer masser og ferdigkomprimerte lagtykkelse skal vises som 
prinsippsnitt. Oppbygging ellers kan beskrives med tekst.  

 Sluk skal ikke plasseres nær sandbasseng eller sandkasse. 

 Lekeplasser skal vanligvis inneholde områder med fast dekke. Dette legges inn med 
tanke på universell utforming, skape et variert lekemiljø og for å forenkle 
vedlikeholdet. 

 Murer på lekeplasser betraktes som en konstruksjon som skal byggemeldes.  

 Utbygger skal ivareta nødvendig gjerdeplikt mot tilstøtende eiendommer. 

 Det skal dokumenteres at lekeplassen ikke er utsatt for ras/steinsprang. 
Fjellskjæringer må sikres mot løse blokker og med gjerde på toppen. 
Ovenforliggende grøntområder må kontrolleres og om nødvendig sikres.  
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Adkomst og kommunikasjonslinjer 

 Adkomsten til lekeområder skal være trafikksikker, tilgjengelig for funksjonshemmede 
og tilgjengelig for maskiner ved utskifting av sand (2,5-3m bred). 

 Inngangen skal ha en flyttbar sluseløsning i stedet for port, der hvor det er behov.   

 Det er viktig å registrere snarveger som forkorter og forenkler forholdene for gående 
og syklende. 
 

Materialer 

 Alle materialer som benyttes skal være miljøvennlige og godkjente. Dokumentasjon 
må framvises. 

 Alle metalldeler (gjerder/skruer/bolter/bindhaker m.m.) skal være i galvanisert eller 
rustfri utførelse. 

 
Lekeapparater 

 Lekeutstyret skal ha en robust og god kvalitet, og tilfredsstille kravene som er vedtatt 
av den europeiske standardorganisasjonen CEN. Lekeutstyret skal monteres i 
henhold til Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, Norsk standard for 
lekeplassutstyr og leverandørens anvisning. 

 Type lekeapparat, sikkerhetssone, produsent og varenummer skal oppgis på planen. 
Eventuelt lages egne detaljtegninger hvis det benyttes annet enn standardprodukt.  

 Hvert lekeapparat skal ha et tilfredsstillende fallunderlag, som tilsvarer apparatets 
oppgitte sikkerhetssone. Der hvor flere lekeapparater er plassert sammen kan det 
være et sammenhengende fallunderlag. Med tanke på tilgjengelighet og vedlikehold 

anbefales gummiheller/gummibelegg istedenfor fallsingel (jfr. kap 3).  

 Ved fundamentering av lekeapparater skal topp betongfundament være min 20cm 
under fallunderlagets overflate, ferdig komprimert. Gjelder ved bruk av fallsingel. 

 Det skal være trapp med håndtak i forbindelse med terreng-rutsjebaner. Avstand 
mellom trapp og rutsjebane skal være min. 1m. Se spesielt forskrifter om start- og 
oppbremsingsflate.  

 Krav til sikkerhet ved lekeplassutstyr gjelder også om utstyret er laget på dugnad. 

 Lekeapparater skal leveres med 10 års garanti.  
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Sandkasse 

 Sandlekeplasser skal ha en sandkasse på minimum 10m², avhengig av størrelsen på 
plassen. 

 Plasseres tilgjengelig for utskifting av sand. 

 Kan være helt eller delvis avgrenset med høvlet plank som føyes sammen med 
nedfelte skruer. Kanten rundt sandkassen, min. 2”x8”, kan fungere både som 
sitteflate og bakebord. Alternative materialer vurderes. 

 Skarpe kanter og spisse hjørner skal ikke forekomme. 

 Byggbar sand 0-4 mm, dybde min.40 cm. 
 
Annet utstyr 

 Lekeplassen skal ha sitteplass/-er. 

 Dersom det benyttes tunge elementer skal disse forankres i bakken, slik at barn ikke 
kan velte dem over seg. 

 
Planter 

 Eksisterende vegetasjon som skal beholdes skal vises på planen. 

 Unngå planter som er giftige, som har torner eller gir mye pollen. 

 Unngå vedlikeholdskrevende planter (for eksempel planter som må beskjæres ofte 
eller som dekker dårlig mot ugress). 

 Unngå at plantingen fører til dårlige solforhold på oppholdsarealene. 

 Ha en variert bruk av robuste planter som lett forynges og som tåler lek. 

 Unngå at trær skygger for naboen. Avstanden mellom nabogrense og treplantinger 
skal ikke være mindre enn 1/3 av treets antatte høyde (jfr. naboloven). 

 Oppgi planteslag og planteavstander på tegningen.  Det må velges planteavstander 
som er vanlig for planteslaget. 

 Det skal settes opp midlertidig gjerde på utsatte steder for å beskytte plantene mot 
tråkk (tas med i tegnforklaringen).  

 Plantefelt skal brakkes før planting. 

 Bruk bark i plantefeltene for å unngå oppslag av ugress og for å gi plantene best 
mulige vekstforhold. 

 Det skal være tilfredsstillende vekstjord (NS2890) som gir plantene grunnlag for 
normal utvikling. 15 cm jord til gras, 40 cm jord til busker og 60-80 cm jord til trær. 
Vekstjorda skal være steinfri. 

 I friområder bør det tilstrebes en mest mulig naturlik beplantning. 

 Ved valg av planter og trær må det tas hensyn til astmatikere og allergikere.  Planter 
som avgir allergifremkallende pollen bør plasseres i god avstand fra oppholdssoner.  
Tresortene or, hassel og bjørk, samt burot og gressarter som timotei og hundegress 
er kjent for å avgi allergifremkallende stoffer. 
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Avgrensing av lekeområdet 

 I hvert tilfelle skal behovet for avgrensning av lekeplassen mot veg, parkeringsplass, 
nabo og annet vurderes. Dersom det er behov for avgrensning, skal det benyttes 
gjerde eller planter. 

 Mot trafikkerte veger og bratte skråninger skal det settes opp gjerde. 

 Gjerde skal være minimum 1m høyt og skal ikke kunne klatres i. En prinsippskisse for 
utforming skal tegnes inn på planen. 

 Ved bruk av tregjerde skal det brukes råtebestandige materiale, og åpningen mellom 
bordene skal være i h.t. ”Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr”. 

 Flettverksgjerde skal ha overligger dersom det står utsatt til. 

 Ved bruk av planter som avgrensing skal det benyttes robuste planter, og det skal 
plantes i mer enn en rekke. Se for øvrig under kapittel 11 (Planter). 

 
Klimabeskyttelse 

 Dersom lekeplassen ligger utsatt til for vind og kalde luftstrømmer, skal mulighetene 
for skjerming vurderes. Til skjerming kan det brukes vegetasjon, jordvoll eller 
tregjerde beregnet som leskjerm. 
 

Ballplasser 

 Krav til dimensjonering, se tabell.  

 Sikkerhetsavstand til bebyggelse og veier bør være min.10 m på langsidene av 
banen og 15 m bak målene. 

 Behov for gjerder og ballfangernett vurderes i hvert enkelt tilfelle. Gjerde bak mål bør 
være 4m høyt. 

 Vegetasjonen rundt banen må være robust og høy for å gjøre området lunere og gi 
en visuell skjerm for naboer. 

 Eventuelle støyskjermingstiltak skal vurderes i samarbeid med kommunen. 

 Toppdekket skal ha miljøvennlig fyllmateriale. 

 Banen legges med takfall eller sidefall avhengig av størrelse og terrengforhold. Fallet 
på banen bør være 1:50, og skal være min.1:100. 

 Ballplassen skal være utstyrt med mål, nett og annet utstyr tilpasset størrelsen på 
banen. Type utstyr, produsent og varenummer skal oppgis på tegningen. Utstyret må 
tåle hard belastning. 

 
Turveier 

 Turveier som her omtales er oppgrusede turveger med bredde på 1,5-2,0m. 

 Traseen skal tilpasses terrenget og gi minst mulig terrenginngrep. Den skal ikke føre 
til store ødeleggelser på vegetasjon og sideterreng. 

 Turveier skal føres frem på en slik måte at de fanger opp de stedene hvor barn og 
voksne går og skal være tilgjengelige med barnevogn. 

 Turveier legges med takfall eller sidefall avhengig av terrenget. Fallforholdet sideveis 
bør være 1:20. Stikkrenner legges og dimensjoneres etter behov. 

 Der turveien ligger i skjæring vil det være behov for grøft langs innsiden av veien. 
 

Vedlikehold 

 Det skal legges inn 3 års vedlikehold for hele anlegget, som del av opparbeidelsen. 
Ansvar for vedlikeholdet ligger hos utbygger. 

 

Ferdigstillelse og overlevering 
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 Anlegget bygges i henhold til normalbestemmelsene i NS 3420. 

 Kommunen skal kalles inn til ferdigbefaring. Anlegget anses som ferdigstillet etter at 
anlegget er ferdigbefaret, og feil og mangler er rettet opp.  

 Før anlegget kan overleveres til felleseiet/kommunen, skal utbygger levere følgende 
til kommunen: dokumentert kvalitetskontroll i anleggsperioden/FDV-perm 
m/kontrollrapport på at aktuelle lover, forskrifter og standarder for sikkerhet på 
lekeplassene er oppfylt. 

 I de anleggene som skal overleveres til kommunen (de offentlige lekearealer) skal 
utbygger levere arealopplysninger i henhold til spesifisert liste og oppdaterte 
tegninger (som bygget tegninger). 

 Eventuelle garantier stillet av utbygger blir ikke frigitt før anlegget er i henhold til 
ovennevnte. 

 
Kommunens krav og anbefalinger til forvaltning og vedlikehold av lekearealer 

Drifting og vedlikehold av felles lekeplasser og ballbaner vil ikke bli overtatt av Gjesdal 
kommune. Andelseiere/tomteeiere/felleseiet/vellaget er ansvarlige for drift og vedlikehold 
av disse anleggene. 

 Lekeutstyr skal sjekkes årlig. 

 Fallsingel ved lekeutstyr skal suppleres. 

 Sluk og avløp skal renses. 

 Sand i sandkasse skal skiftes ut. 

 Klipping av gras. 

 Klipp og stell av trær og busker. 

 Kommunen kan gi generelle råd om FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) av 
lekeplasser. 
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OPPLISTING AV HENSYNSSONER MED NUMMERERING 

Områder med spesielt hensyn til biologisk mangfold 

Biologisk mangfold naturmiljø kystlynghei (registrert 2009) 
  

H560_1 ID 11224 Einarfjellet ved Tjetland 

H560_2 ID 112214 Tindafjellet- Fitjanuten øst for Skurve 

H560_3 ID 112212 Vølstadnutane nord for Madlandsvatnet 

H560_4 ID 112216 Myr sør for Dyranuten på Helland 

H560_5 ID 112213 Vindskarsmyra - Tjelmaleite 

H560_6 ID 10049 Madlandsvatnet 

H560_7 ID 112215 Hellandsnipane ved Helland 

H560_8 ID 11229 Melhusfjellet ved Kyllingstad 

H560_9 ID 11228 Myr ved Ellitjørna sør for Storavatnet 

H560_10 ID 112217 Holmaholen 

H560_11 ID 11221 Høylandsbertget sør for Limavatnet 

H560_12 ID11227 Grimslifjellet - Vardafjellet -Stølafjellet nord for Lomeland 

  

Biologisk mangfold (viktige forekomster registrert av Ambio 2002) 
  

H560_13 AVF 19 Frafjorddalen 

H560_14 K08 Ørestø 

H560_15 HK02 Frafjord 

H560_16 S06 Frafjorddalen 

H560_17 S03 Frafjorddalen 

H560_18 AVF09 Viermyr naturreservat 

H560_19 S02 Dirdal 

H560_20 HK01 Dirdal 

H560_21 S01 Dirdal 

H560_22 S05 Dirdal 

H560_23 AVF25 Røyrdalen 

H560_24 FV11 Yleskogbekken 

H560_25 AVF17 v/ Oltesvik 

H560_26 S11 Foreknuten 

H560_27 AVF16 Røyrdalen 

H560_28 AVF10 Ragstjødna 

H560_29 K09 Oltedal 

H560_30 M11 Seldalsheia 

H560_31 FV13 Oltedal 

H560_32 AVF06 Oltedal 

  

Biologisk mangfold (viktige forekomster registrert av fylkesmannen 2009) 
  

H560_33 Snorrestad - Sikvalandskula 

H560_34 Kydlandsfjellet - Holmafjellet 

H560_35 Ulvarudlå ved Litlamoset 

H560_36 Søylandsdalen 

H560_37 Søylandsdalen 

H560_38 Søylandsdalen 

H560_39 Flassavatnet 
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H560_40 v/Tjørna 

H560_41 K04 Bjelland  

H560_42  

H560_43 FV14 Flassavatnet 

H560_44 M01 Kyrkjemyra 

H560_45 M10 v/Tjørna 

H560_46 M08 v/Flassavatnet 

H560_47 K02 Ytre Lima 

H560_48 K01 Ytre Lima 

H560_49 Ytre Lima 

H560_50 v/Flassavatnet 

H560_51 FV06 Figgjoelva 

H560_52 K06 Ålgård 

H560_53 FV15 Ålgård 

H560_54 FV05 Edlandsvatnet 

H560_55 M05 Stemmen 

H560_56 M07 Edlandsfjellet 

H560_57  FV08 Neseelva 

H560_58  FV03 Straumåna 

H560_59 AVF21 Klugevatnet 

H560_60 FO9 Klugevatnet 

H560_61 AVF14 Klugevatnet 

H560_62 M09 Langavatnet 

H560_63 FV10 Lauvtjørn 

H560_64 K05 Holmaholen 

H560_65 M04 Holmaholen 

H560_66 M03 Kydland 

H560_67 FV01 Kydland 

 
Områder med spesielt hensyn til kulturminner og kulturmiljø 

   

H570_1 Bolighus 28/2 Kluge, Sefrak A 

H570_2 Fjøs 15/1,2 Høgemark, Sefrak A 

H570_3 Bolig, fjøs 19/33 Slettabø, Sefrak A 

H570_4 Engelskhuset 55/12 Frafjord, Sefrak A 

H570_5 Goddalshuset 65/4 Mjåland, Sefrak C 

H570_6 Skolehus, uthus 56/3 Kommedal, Sefrak A 

H570_7 Jærhus 3/1 Skurve 

H570_8 Jærhus 5/414 Edland 

H570_10 Jærhus 6/133 Bærland  

H570_11 Jærhus 9/2 Ytre Lima  

H570_12 Jærhus 22/1 Helland 

H570_13 Jærhus 22/3 Helland 

H570_14 Jærhus 24/1 Tjetland 

H570_15 Jærhus 69/23 Gilja 

H570_16 Jærhus 72/1 Gilja 

H570_17 Jærhus 78/86 Holmen 

H570_18 Ålgård Kraftstasjon 

H570_19 Naust i Frafjord 
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H570_20 Storahuset  

H570_21 Udlahuset 

Oppramsingen omfatter ikke alle kulturminnene og kulturmiljøene. 

Områder regulert til båndlegging  

H710_6 Dirdal, naust 

H710_7 Oltedal kraftstasjon 

H710_8 Ålgård Stasjon 

H710_9 Ålgård, Lokstallen 

H710_10 Ålgård, Nilsabakken og Veveriet 

H710_11 Vølstad, gårdstun 

H710_12 Gjesdal, gammel ljåfabrikk 

 

Områder båndlagt for framtidig regulering  

H710_1 Limagarden 

H710_2 Limagarden (Høyland/Ytre Lima, 9/6) 

H710_3 Limagarden 

H710_5 Frafjord, veitrase 

 

Områder båndlagt etter lov om naturvern 

H720_1 Foreknuten naturreservat 

H720_2 Viemyr naturreservat 

H720_3 Ragstjørn naturreservat 

H720_4 Frafjordheiane landskapsvernområde 

H720_5 Ørestø naturreservat 

H720_6 Migaren naturreservat 

  

 

Områder båndlagt etter lov om kulturminner 

H730_1 64638  Gravhauger Edland  

H730_2 44168   Gravhauger Edland 

H730_3 34130  Gardsanlegg på Fodnabergheio  

H730_4     

H730_5 64629  Gårdsanlegg Ålgård  

H730_6 24280  Gardsanlegg på Høyland  

H730_7 14471 Felt m/grav- og rydningsrøyser  

H730_8 53919 Gårdsanlegg Indre Lima  

H730_9 64641  Gårdsanlegg Berge  

H730_10 16018  Gårdsanlegg Ravndal  

H730_11 14467 Gårdsanlegg Bjelland  

H730_12 71821 Gravrøyser Bjelland  

H730_13 64631  Gårdsanlegg Hadland  

H730_14 4651 Gårdsanlegg Nevland  
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H730_15     

H730_16 53703 Gårdsanlegg Dirdal  

H730_17 71829 Gårdsanlegg Dirdal  

H730_18 34134 Gravrøyser Dirdal  

H730_19 4653 Gårdsanlegg Dirdal  

H730_20 71828 Gravrøyser Molaug  

H730_21   Gravrøyser Dirdal 588 J25-R1 

H730_22 61154 Gårdsanlegg Vatne  

H730_23   Gårdsanlegg Kydand 3720 W6-R1 

H730_24 44172 Gårdsanlegg Eidland 

H730_25 64636 Hustuft Eidland  

H730_26 14469 Gårdsanlegg Kyllingstad  

H730_27 34129 Gravhauger Edland 

H730_28 71823 Rydningsrøyslokalitet Edland 

H730_29 4646 Rydningsrøyslokalitet 

H730_30 43950 Gravrøys Berland  

H730_31 6464 Gravhauger Ålgård  

H730_32 71824 Gårdsanlegg Ålgård  

H730_33 4647  Gravrøyser Ytre Lima  

H730_34 64630 Gravhauger Kluge  

H730_35 64634 Gravrøys Skurve  

H730_36 64632 Gravrøys Skurve  

H730_37   Gårdsanlegg Skurve 3720 T4-R1 

H730_38 64633 Gårdsanlegg Skurve  

H730_39 5107 Gårdsanlegg Tjetland  

H730_40 229059-1 Gårdsanlegg Helland  

H730_41 14465-1  Gårdsanlegg Ytre Lima  

H730_42   Hustuft Bjelland 3720 R6-R2 

H730_43 4649 Gravrøyser Ravndal  

H730_44 24281 Gravrøyser Ravndal  

H730_45 4650 Bosetting 

H730_46 61155  Gårdsanlegg 

H730_47 14466 Jernvinneanlegg 

H730_48 5105 Rydningsrøysfelt 

H730_49   Heller Madland 588 K26-R1 

H730_50 53922 Gravhaug Madland  

H730_51 64648 Gravrøyser Motland  

H730_52 14246 Steinalderlokalitet Østabø  

H730_53 14245 Steinalderlokalitet Østabø  

H730_54 53921-1 Gravrøys Nedre Oltedal  

H730_55 34131  Bosetningsområde Lomeland 

H730_56 53920  Rydningsrøys Øvre Oltedal 

H730_57 14473  Heller Rage Oltedal 
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H730_58 34135  Gravfelt Dirdal 

H730_59 44178  2 Gravrøyser Dirdal 

H730_60 71831  Gravrøys Dirdal 

H730_61 114122  Bosetningsspor i dyrka mark, Dirdal 

H730_62 44179  Hustuft Dirdal 

H730_63 24286  Gravrøys Dirdal 

H730_64 24284  Rydningsrøyslokalitet Dirdal 

H730_65 64651  Rydningsrøyslokalitet Dirdal 

H730_66 71833  Gravrøys Dirdal 

H730_67 113711  Gårdsanlegg Dirdal 

H730_68 14474  Gravrøys Gilja 

H730_69 33927  Kullgrop / Slagg, Frafjord 

H730_70 64646  Gravrøys, Frafjord 

H730_71 64647  Gravfelt Frafjord 

H730_72 24279  Gårdsanlegg Mån 

H730_73 4655  Steinkonstruksjon Håland 

H730_74 34132  Gravfelt Byrkjedal 

H730_75 4430  Gårdsanlegg Auestad 

H730_76 71822  Rydningsrøyslokalitet Auestad 

H730_77 34126  Kullgrop Auestad 

H730_78 24276  Kullgrop Auestad 

H730_79 24277  Gravhaug Eidland 

H730_80 33945  Gårdsanlegg Høyland (Ytre Lima, 9/4) 

H730_81 33944  Rydningslokalitet Høyland (Ytre Lima, 9/1) 

H730_82 5106   Rydningslokalitet FJERNET 

H730_83 44170 Gravfelt Ormhaugen 

H730_84 44169 Gravfelt Moen 

H730_85 33929 Bosetningsområde Store Myravatn 

H730_86 61147 Bosetningsområde Store Myravatn 

H730_87 61146 Bosetningsområde Store Myravatn 

H730_88 61153 Bosetningsområde Store Myravatn 

H730_89 64774 Rydningsrøyslokalitet Moshei 

H730_90 132676  Driftevei ved grensa til Sirdal 

H730_91 44176 Gårdsanlegg Gaudøyne 

H730_92 33924 Bosetning Myrahelleren 

H730_93 61148 Bosetningsområde Samslått 

H730_94 4448 Funnsted Litle Myravatn 

H730_95 53702 Bosetningsområde Litle Myravatn 

H730_96 4432 Funnsted Store Myravatn 

H730_97 14249 Bosetning Store Myravatn 

H730_98 61152 Funnsted Store Myravatn 

H730_99 43952 Funnsted Store Myravatn 

H730_100 33928 Bosetning Store Myravatn 
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H730_101 53715 Funnsted 

H730_102 53925 Gravminne 

H730_103 14475 Gårdsanlegg  

H730_104 44177 Gravminne 

H730_105 53926 Gravfelt 

H730_106 71832 Gravminne 

H730_107 4654 Gravminne 

H730_108 64652 Gravminne 

H730_109 61156 Røysfelt 

H730_110 64650 Rydningsrøyslokalitet Sauadalen 

H730_111 4652 Gravminne Sauadalen FJERNET 

H730_112 14476 Gravminne Gitlesåbroten 

H730_113 43972 Rydningsrøys 

H730_114 24069 Bosetning  

H730_115 44180 Bosetning 

H730_116 53927 Bosetning Mulen 

H730_117 4433 Funnsted 

H730_118 64775 Havneområde Osen 

H730_119 71834 Funnsted Svertinghaug 

H730_120 24285 Gravminne  

H730_121 64649 Gravminne 

H730_122 97693 Kokegrop 

H730_123 34133 Rydningsrøys 

H730_124 24283 Gravfelt 

H730_125 71830 Gravfelt 

H730_126 64645 Gravminne Sjuarbakken 

H730_127 44174 Gravminne 

H730_128 53924 Gravfelt 

H730_129 71827 Bosetning 

H730_130 44175 Gravminne 

H730_131 24282 Gravminne 

H730_132 64644 Bosetning 

H730_133 64643 Bosetning 

H730_134 14468 Gravminne 

H730_135 5108 Gravminne 

H730_136 53916 Gravminne 

H730_137 65482 Rydningsrøys 

H730_138 4648 Gravfelt Moen 

H730_139 53918 Gravminne Staksheia 

H730_140 4645 Utmarkskulturminne 

H730_141 64639 Utmarkskulturminner 

H730_142 34128 Kullfremstillingsanlegg 

H730_143 14470 Kullfremstillingsanlegg 
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H730_144 34127 Gravminne 

H730_145 44173 Rydningsrøys 

H730_146 53917 Rydningsrøys 

H730_147 97138 Gravfelt  

H730_148 97132 Gravminne Hammaren 

H730_149 44167 Funnsted 

H730_150 176382 Rydningsrøys Midtfjell 

H730_151 176381 Rydningsrøys Midtfjell 

H730_152 6380 Rydningsrøys Midtfjell 

H730_153 223214 Rydningsrøys Lima 

H730_154 223216-1 Kokegrop 

H730_155 223220 Gravfelt 

H730_156 223218-1 Bosetting 

H730_157 71826 Rydningsrøys 

H730_158 212178 Gravfelt 

H730_159 212177 Gravfelt 

H730_160 221290 Annen arkeologisk lokalitet 

H730_161 221289 Annen arkeologisk lokalitet 

H730_162 218327-1 Annet arkeologisk enkeltminne. Frøyland 

H730_163 224906 Røysfelt 

H730_164 142548-1 Støl 

H730_165 142565-1 Støl 

H730_166 142552-1 Støl 

H730_167 142568-1 Støl 

H730_168 142581-1 Støl 

H730_169 142572-1 Støl 

H730_170 142576-1 Støl 

H730_171 142560-1 Støl 

H730_172 142551-1 Støl 

H730_173 142556-1 Støl 

H730_174 142566-1 Støl 

H730_175 238007 Vandrerute 

H730_176 142575-1 Støl 

H730_177 142579-1 Støl 

H730_178 142564-1 Støl 

H730_179 142561-1 Støl 

H730_180 142558-1 Støl 

H730_181 142554-1 Støl 

H730_182 142569-1 Støl 

H730_183 142569-1 Støl 

H730_184 142582-1 Støl 

H730_185 142546-1 Heller 

H730_186 142534-1 Heller 
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H730_187 142580-1 Støl 

H730_188 142507-1 Heller 

H730_189 142512-1 Heller 

H730_190 142502-1 Heller 

H730_191 142530-1 Heller 

H730_192 142522-1 Heller 

H730_193 142518-1 Heller 

H730_194 142527-1 Heller 

H730_195 142545-1 Heller 

H730_196 142538-1 Heller 

H730_197 142536-1 Heller 

H730_198 142570-1 Støl 

H730_199 142506-1 Heller 

H730_200 142497-1 Heller 

H730_201 142513-1 Heller 

H730_202 142508-1 Heller 

H730_203 142504-1 Heller 

H730_204 142553-1 Støl 

H730_205 142549-1 Støl 

H730_206 142493-1 Heller 

H730_207 142511-1 Heller 

H730_208 142529-1 Heller 

H730_209 14242-1 Bosetting 

H730_210 142543-1 Heller 

H730_211 142533-1 Heller 

H730_212 53699-1 Naturdannelse 

H730_213 65539-1 Gravhaug – fjernet 

H730_214 142520-1 Heller 

H730_215 142525-1 Heller 

H730_216 142544-1 Heller 

H730_217 142537-1 Heller 

H730_218 142563-1 Steinkonstruksjon 

H730_219 142503-1 Heller 

H730_220 142494-1 Heller 

H730_221 142515-1 Heller 

H730_222 142496-1 Heller 

H730_223 61152-1 Løsfunn, Store Myravatn 

H730_224 142557-1 Støl 

H730_225 142516-1 Heller 

H730_226 142535-1 Heller 

H730_227 142499-1 Heller 

H730_228 142550-1 Støl 

H730_229 142585-1 Bosetting 
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H730_230 142562-1 Bosetting 

H730_231 142500-1 Heller 

H730_232 142528-1 Heller 

H730_233 142555-1 Støl 

H730_234 142521-1 Heller 

H730_235 142514-1 Heller 

H730_236 142540-1 Heller 

H730_237 142519-1 Heller 

H730_238   

H730_239 142559-1 Støl 

H730_240 142532-1 Heller 

H730_241 142501-1 Heller 

H730_242 71999-1 Gravminne 

H730_243 142584-1 Støl 

H730_244 142571-1 Støl 

H730_245 142574-1 Støl 

H730_246 216012-1 Gravrøys 

H730_247 142505-1 Heller 

H730_248 142495-1 Heller 

H730_249 142498-1 Heller 

H730_250 142523-1 Heller 

H730_251 142524-1 Heller 

H730_252 142526-1 Heller 

H730_253 142539-1 Heller 

H730_254 142517-1 Heller 

H730_255 142531-1 Heller 

H730_256 142509-1 Heller 

H730_257 142541-1 Heller 

H730_258 142542-1 Heller 

H730_259 237114-0 Bosetning 

H730_260 71825 Gravhaug, Ålgård – se H730_31 

H730_261 162208 Gravhaug, Frafjord 

H730_262 142510 Heller 

H730_263 162260 Boplass, Store Myravatn 

H730_264  Gjesdal middelalderkirkegård 

Oppramsingen omfatter ikke alle kulturminnene. 

Områder med konsesjon for vindkraftverk  

H740_1 Skurvenuten vindkraftverk 

H740_2 Måkanuten vindkraftverk  

H740_3 Tindafjellet vindkraftverk  

H740_4 Giljastølen vindkraftverk 
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