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FRITIDSBEBYGGELSE OG KYSTRELATERT AREALBRUK, 
VERDIKARTLEGGING AV STRANDSONEN - OPPFØLGING AV MØTE I 
KOMMUNEPLANKOMITEEN 27.09.10 
 
I kommuneplankomiteens møte 27.09.10 ble innspill om endringer knyttet til 
fritidsbebyggelse og kystrelatert arealbruk lagt fram. Realitetsbehandling ble avventet til 
påfølgende møte. 
 
I samme møte ble foreløpig arbeidsrapport over verdikartlegging av strandsonen lagt fram for 
orientering (sak 46/10 200806170) og komiteens merknader. 
 
Som oppfølging av møtet gis det en oversikt over grunnlaget for vurderinger og anbefalinger 
som er gitt i tidligere saksframlegg.  
 
Verdikartleggingsrapporten er supplert med nye terrenganalyser, spesielt med tanke på å 
belyse tilgjengelighetssituasjonen på en bredere måte.  
 

1. Vurderingsgrunnlag for innspill om endringer – fritidsbebyggelse og 
kystorientert arealbruk 
 
Grunnlag fra forrige revisjon 
 
Omdisponeringer til fritidsbebyggelse og planbestemmelser om dette, var et omfattende tema 
også ved forrige revisjon av kommuneplanen. I denne forbindelse utarbeidet rådmannen et 
fagnotat om fritidsbebyggelse i kommunen, og ga en oversikt over arealer avsatt til 
byggeområder-fritidsbebyggelse, antall hytter i og utenom byggeområdene, 
kapasitetsbetraktning av godkjente byggeområder, og strategi og aktuelle kriterier for 
vurdering av endret arealbruk (Kommuneplankomiteen 11.12.06, utvalgssak nr. 18/06). 
 
Det har vært få endringer i arealsituasjonen og antall hytter siden sist revisjon. Hovedtrekkene 
vil dermed være som før, dvs. at det fremdeles er arealreserver utenom 100 m-beltet som er 
avsatt til byggeområder, og som ikke er fullt utnyttet. Regulering er imidlertid vanskelig å få 
gjennomført i områder med mange etablerte eiendommer. Spesielt vil det være begrensninger 
for ny bebyggelse i strandsonen. Muligheten i ny plan- og bygningslov om å stille krav om 
felles planlegging for konkrete områder, vil trolig ikke være effektiv dersom 
nøkkeleiendommer ikke ser seg tjent med en utvikling av areal til fellesformål, som 
eksempelvis småbåtanlegg. 
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Det er i ulik grad fortettingspotensial innen de avsatte byggeområdene, og tidligere 
vurderingskriterier er fortsatt aktuelle. Kriteriene omfatter bl.a. kommunens hovedmål for 
arealforvaltningen, dvs. at fritidsbebyggelse skal være tilpasset allmenne friluftsinteresser, og 
en langsiktig og hensynsfull forvaltning av strandsonen. Videre legges det vekt på at det skal 
sikres tilfredsstillende adkomst- og parkeringsforhold, at terrengforholdene gjør det mulig 
med god lokal landskapstilpassing, at allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen ikke 
reduseres, samt hensyn til de allmenne interessene som er nedfelt i kommunens miljøplan og 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø.  
 
Nytt vurderingsgrunnlag 
Verdiklassifiseringen av strandsonen innebærer en systematisering, tydeliggjøring og 
visualisering av strandsonens allmenne interesser. Dette har vært brukt som et hjelpemiddel 
ved vurderinger av innspillene, men det understrekes at bl.a. de eksisterende tematiske 
registreringene i seg selv har vært et viktig og selvstendig grunnlag for vurderingene.  
 
Manglende avklaring av egnede lavkonfliktområder for småbåtanlegg har som nevnt vært et 
av flere hinder for gjennomføring av reguleringsprosesser. Dette har vært et viktig 
vurderingstema, og for en rekke av innspillene er manglende lokaliteter for småbåtanlegg en 
begrensende minimumsfaktor. Etter rådmannens vurdering er det nødvendig at temaet 
avklares for allerede eksisterende byggeområder før det vurderes nye omdisponeringer. 
Generelt er det likevel rådmannens oppfatning at det er muligheter til å etablere småbåtanlegg 
med begrensede negative konsekvenser flere steder i C-områdene, i tilknytning til/utvidelse 
av eksisterende anlegg. Det anses som en nødvendig forutsetning at disse får sin avklaring på 
kommuneplannivå. 
 
Ny plan- og bygningslov har ytterligere skjerpet inn den nasjonale politikken for strandsonen, 
både langs sjø og langs vassdrag, og er dermed i seg selv en viktig grunnleggende føring for 
endringsvurderinger.   
 
Hovedgrep i kommuneplanen 
Ved forrige revisjon ble det gjort et nytt hovedgrep i forhold til lovlig oppført bebyggelse i 
LNF-områdene. Gjennom å ta disse inn i planen og definere rammer for tillatte tiltak, er det 
gitt klare og forutsigbare rammer, uten at søknader medfører behov for 
dispensasjonsbehandling. Reglene er i hovedsak lik det som gjelder for eksisterende bygg som 
ligger i byggeområdene. 
 
Eventuelle omdisponeringer av LNF-områder med eksisterende bebyggelse til byggeområder, 
vurderes å ha sin hovedbegrunnelse i ønske om fortettingsutbygging. Dette er vurdert spesielt 
i forhold til konsekvenser for 100 m-beltet, og med ekstra vekt på båtplassbehov m.m. i 
strandlinja. Dette framstår som begrensende minimumsfaktorer, og i tillegg er det lagt vekt på 
målsettingen om å ta vare på allmenne friluftskvaliteter i samspill med fritidsbebyggelsen. 
Etter rådmannens vurdering er det ikke grunnlag for å anbefale et nytt hovedgrep i 
kommuneplanen, med endringer til byggeområder slik svært mange innspill innebærer. 
 
Rådmannen mener for øvrig at Li- og Sjølvikområdet peker seg ut som de mest aktuelle 
områdene for eventuell omdisponering. Her kan det være potensial for supplerende utbygging 
utenom strandsonen, samtidig som båtplassbehov trolig kan løses uten store negative 
konsekvenser. Grunnet behovet for en gjennomgripende konsekvensutredning, og ulike 
arealbruksinteresser og hensyn, er det ikke grunnlag for å anbefale omdisponering nå.  
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2. Verdikartlegging av strandsonen 
 
I kommuneplankomiteens behandling av foreløpig rapport over verdikartlegging av 
strandsonen, ble det gitt tilslutning til rapportens innholdsmessige hovedpunkter, metodikk og 
kriterier for verdiklassifisering.  
  
Det var likevel merknader og innvendinger mot at rapporten ga et for negativt bilde, spesielt 
vedrørende tilgjengelighetssituasjonen knyttet opp til terrenghelling egnet for opphold. Dette 
er sett nærmere på nedenfor. 
 
Presiseringer fra Statistisk sentralbyrå   
Det har vært noe usikkerhet om hvilket arealgrunnlag SSB har benyttet for beregning av 
tilgjengelighet i strandsonen. Dette er nå avklart og nevnes kort slik at det er felles forståelse 
av metodikken. Alt areal i 100 m-beltet på fastlandet er med i beregningsgrunnlaget, med 
unntak av vannflater. Ingen av øyene i kommunen er med i arealgrunnlaget, da kun øyer med 
fastlands- eller ferjeforbindelse (ikke båtforbindelser som bare tar persontransport) tas med i 
SSB sitt beregningsgrunnlag. Etter rådmannens syn er det imidlertid ikke grunn til å tro at 
prosentandel tilgjengelig strandsoneareal ville blitt vesentlig annerledes om øyene hadde vært 
med, jf. kombinasjonen av mye bebyggelse og bratt areal. Et tema av interesse ved 
sammenlikning med andre kommuner, er om begrenset tilgjengelighet i større grad skyldes 
bebyggelse enn bratt terreng.    
 
Utfyllende om tilgjengelighetssituasjonen 
For å få en bedre forståelse av hvordan terrenghelling påvirker helhetsbildet for 
tilgjengeligheten, er det foretatt en tilleggsanalyse av topografien. Nye kart er laget der 
utilgjengelig areal defineres å være areal med helling over 25 grader, dvs. grensen Statistisk 
sentralbyrå bruker for egnethet til ferdsel.  
 
Buffersonen rundt hytter/boliger/industribygg, dvs. sirkel med radius 50 m, er beholdt som før 
for sammenlikningens skyld. Også landbruksområder og buffer rundt hovedvei er som før.  
 
Det er også laget et oversiktskart for tilgjengelighet, der terrenghelling er utelatt som 
analysetema. 
 
Dersom en sammenlikner verdiklassifiseringskartet med sistnevnte tilgjengelighetskart, vil en 
se et betydelig sammenfall mellom B- og C-klassifiserte områder, og strekninger med 
begrenset tilgjengelighet grunnet den private sfæren rundt fritidsboliger. De mest tydelige 
unntakene fra dette mønsteret, ser en i bebygde områder som samtidig er registrert som 
verdifulle landskaps- og, eller kulturlandskap. I slike tilfeller er bolig/fritidsboligpåvirka 
områder klassifisert som A eller B-områder, eksempelvis Bersagel – Eskeland. 
 
Bare mindre deler av strandsonen er utilgjengelig som følge av ordinære boliger eller 
industribygg, landbruksareal, eller veiareal.   
 
De gjenværende lite bygningsprega strekningene er særlig markerte langs Gandsfjorden, 
større deler av Usken og Ådnøy, to strekk mellom Sjølvik og Vier, mellom Breivik og 
Dreggjavik, en noe mindre strekning nord for Ims, og strekningen sør mot Gjesdal grense.  
 
Sammenholder en disse strekningene med hellingskartene for ferdsel, blir det relativt tydelig 
at store deler av ”gjenværende” områder er svært bratte. Særlig framstår nærområdet langs 
sjøen ofte som utilgjengelig for ferdsel, selv om baklandet kan være mindre bratt.  
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Også i områder med hyttebebyggelse er det slike bratte partier, men hovedbildet er entydig at 
bebyggelsen er lokalisert i de mindre bratte delene av kysten, og at store deler av de mest 
attraktive sjønære områdene er bebygd og privatisert. 
 
Forståelsen av hva metodikken gir uttrykk for er altså viktig når rapporten leses. At 
strandsonen har redusert tilgjengelighet, betyr ikke at den ikke kan ha stor allmenn verdi. Dels 
vil det være verdifulle muligheter for friluftsliv, slik turtraseen langs Gandsfjorden er et 
eksempel på. Opplevelsen av en lite berørt strandsone, med naturpreg og vakkert landskap, vil 
her trolig være et utbredt hovedinntrykk. Samtidig vil aktuelle brukergrupper i 
friluftssammenheng reduseres jo mer utfordrende terrenget er. I Gandsfjordeksempelet er den 
fysiske tilgjengeligheten klart begrenset, men bl.a. ved hjelp av bolter og tauverk er ferdsel 
mulig langs sjøen, selv om traseen delvis går utenom 100 m-beltet. Tilgjengeligheten er 
dårlig, men verdien og opplevelsen av et viktig naturlandskap er stor. 
 
Hellingskart med 25 grader som grense for bratt terreng, er trolig mer i tråd med vanlige 
referanser og oppfatninger av et områdes anvendelighet/tilgjengelighet. Kartet gir viktig 
tilleggsinformasjon i forhold til oppholdskriteriet som ellers er brukt.  
 
I forhold til verdiklassifiseringen har topografiens hellingsgrad hatt langt mindre betydning 
enn det som følger av eksisterende bebyggelse og tematiske registreringer. Som vist over, 
kommer strandsone med bratt terreng i stor grad fram som A-områder. A-klassifiseringen 
skyldes oftest fravær av bebyggelse, som igjen er en tilstand som har sin årsak i at terrenget er 
bratt. 
 
Oppsummering terrenganalyser 
 
Terrengets hellingsgrad (topografisk tilgjengelighet) gir lite utslag i verdiklassifiseringen i 
forhold til det som følger av den eksisterende bebyggelsen og de tematiske registreringene i 
miljøplanen m.m.  
 
Tilgjengelighetsanalysen med tilleggskart for 25 graders helling viser at gjenværende 
strandsone uten hytter har mye bratte områder. Egnethet for ordinært friluftsliv er altså 
begrenset i betydelig grad. Områdene har likevel andre viktige kvaliteter, som naturområder 
og grunnlag for landskapsopplevelse. 
 
I områder som topografisk er mer egnet for opphold og ferdsel, er strandsonens tilgjengelighet 
og verdi i friluftssammenheng i betydelig grad redusert som følge av fritidsbebyggelse. I 
hvilken grad ferdsel likevel er mulig i disse områdene er det ikke gjort nærmere vurderinger 
av i denne sammenhengen. 
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Forslag til  
 

VEDTAK: 
 
1. Saken tas til orientering som supplement til tidligere saksutredning 

 
 

 
 
 RÅDMANNEN I SANDNES, 10.10.2010 
 
 
 
 
 
 
Per-Harald Nilsson  
Kommunaldirektør 
       Mette Paavola 
       byplansjef 
 
 
 
Vedlegg: 
1) Oversiktskart verdiklassifisering 
2) Oversiktskart tilgjengelighet uten hensyn til topografi 
3) Strekningsvise tilgjengelighetskart m/hellingskriterium for ferdsel. 
 
 
Kopi med utrykt vedlegg: UBU  

 
 
 

 

 
  
 
 
 



















Grønt  er landbruksareal
Rødt omriss m/fyll er hytter, uten fyll er andre overnattingsbygg/industri
Tilgjengelighetskart, terrenghelling utelatt

Tilgjengelighetskart for 100 m-sonen, terrenghelling utelatt

Rødt omriss m/fyll er hytter, rødt omriss uten fyll er andre overnattings-
bygg eller industribygg. Bu�ersonen er sirkel med radius = 50 m 

Grønt er landbruksareal, sort er overordna vegnett (riksvei/europavei).
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