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1 Formål med planstrategi
Kommunal planstrategi er et verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen
bør starte opp eller videreføre i kommunestyreperioden for å legge til rette for en
ønsket utvikling i kommunen. Jamfør plan- og bygningsloven § 10-1 skal
kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senes innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi – dette kravet er
innarbeidet i lov av 2008 som erstatning for det tidligere kravet i plan- og bygningslov
av 1985 om vurdering av kommuneplanen samlet i hver valgperiode.
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å
avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte
kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke
planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi skal gi en
systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte
de aktuelle utfordringene. Planstrategien er på en måte en slags ”plan for
planleggingen”.
Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig
ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen
som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i
kommunestyreperioden.
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2 Planer etter plan- og bygningsloven
2.1 Kommuneplan
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplan består både av
en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Ved behandling av kommunal
planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål,
interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.
Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og
pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

2.1.1 Samfunnsdel
Samfunnsdelen av kommuneplanen er å betrakte som en strategiplan. Denne skal
avklare hovedtrekkene i kommunens langsiktige satsingsområder og etablere et sett
med strategiske mål som kommunen skal arbeide mot. Målene bør være knyttet opp
mot kommunens visjon, samtidig som målene skal være realistiske.
Samfunnsdelen bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier
for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov. I planen skal
det tas stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det er
å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier som trekkes opp i
samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene.
Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi
retningslinjer for gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale
virksomheten og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.
Erfaringer med gjeldende samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel for Bjerkreim 2014-2026 ble vedtatt i kommunestyret
23.9.2015. Planen angir visjon, mål og strategier, men disse er lite konkrete og er
derfor vanskelig å styre etter samt å etterprøve i hvilken grad målene er oppnådd. I
og med planen er relativt ny, er det ikke høstet mye erfaring med hvordan den i
realiteten fungerer som et styringsverktøy og hvor godt grunnlag planen gir for årlig
revidering av handlingsdelen. Frem til nå har kommunen ikke revidert handlingsdelen
– det er bare økonomiplanen som det er gjort nytt vedtak på hvert år. Dette forsøkes
rettet opp ved at det nå innarbeides i planstrategien for denne
kommunestyreperioden at også kommuneplanens handlingsdel skal revideres hvert
år. Det er mulig å la økonomiplanen etter kommuneloven inngå som en del av
handlingsdelen – dette forutsetter at saksbehandlingen oppfyller både de krav som
stilles i plan- og bygningsloven og de krav som følger av kommuneloven.
Kommuneplanens handlingsdel skal gi grunnlag for kommunens prioriteringer av
ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor
kommunens økonomiske rammer. Samfunnsdelen gir et tilfredsstillende grunnlag for
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sammenstilling av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan og dette
planarbeidet gis derfor prioritet denne perioden.

2.1.2 Arealdelen
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som del av kommuneplanen
(kommuneplanens arealdel). En samlet arealplan er nødvendig for å sikre en
planmessig og forsvarlig arealutnytting, og for å beskytte arealene mot uoverveide
arealinngrep og uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet mv. En arealdel
omfatter arealkart, bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning.
I tillegg til å ha en arealplan for hele kommune, kan kommunen utarbeide
kommunedelplaner for delområder (for eksempel for tettsteder). Slike planer kan
også utarbeides i form av områdereguleringsplan.
Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Samtidig skal
arealdelen være utformet i et langsiktig perspektiv. Den må derfor være tilstrekkelig
fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter. Det innebærer at
kommuneplanens arealdel bør holdes på et relativt overordnet nivå og ikke ta for seg
detaljer. Dette gjelder spesielt innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg.
Planen skal på denne måten angi viktige hensyn og forhold som legges til grunn for
utformingen av planen, og som skal følges opp i videre detaljplanlegging
(reguleringsplaner), enkeltsaksbehandling etter planen og gjennom senere bruk,
skjøtsel og forvaltning av arealene.
Erfaringer med gjeldende arealdel
Kommuneplanens arealdel for Bjerkreim 2014-2026 ble vedtatt i kommunestyret
23.9.2015 og den gjelder for hele kommunen. Avsatte areal til bygge- og
anleggsvirksomhet gir god dekning for arealbehov for videreutvikling av kommunen i
hele kommunestyreperioden. Det anses ikke nødvendig å revidere arealdelen eller
deler av den i denne perioden.

2.2 Reguleringsplaner
En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan skal vedtas av
kommunestyret, men kan utarbeides både av offentlige og private aktører. Ny planog bygninslov, av 2008, forsterker kravet til arealplan som grunnlag for utbygging.
Det er vanskelig å tillate større utbygging som ikke er forankret i en reguleringsplan.
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3 Status, utviklingstrekk og utfordringer for Bjerkreim
kommune
3.1 Befolkningsutvikling
Status
Den 1.1.2016 var folketallet i Bjerkreim kommune 2825.
Utviklingstrekk
Bjerkreim kommune er en kommune i vekst og med stort vekstpotensial. Den siste 4årsperioden har folketallet i Bjerkreim økt med totalt 86 personer. Det har vært
nedgang i folketallet i løpet av det siste året – stort sett på grunn av utflytting, så ved
inngangen til år 2016 var folketallet om lag det samme som ved inngangen til år
2014. Utviklingen samlet sett for perioden har vært i tråd med SSB (Statistisk
sentralbyrå) sine tidligere befolkningsframskrivinger. I følge SSB forventes det at i
årene 2020, 2030 og 2040 skal folketallet i Bjerkreim henholdsvis ha økt til 2929,
3296 og 3642 personer i Bjerkreim kommune.
Utfordringer
 Ha klare planer for tiltak for å møte konsekvensene innen de ulike kommunale
tjenestene av befolkningsveksten
 Sørge for de nødvendige fysiske investeringene samt økt bemanning innen de
ulike tjenesteområdene som følger av økt folketall.

3.2 Næringsutvikling
Status
Bjerkreim er en stor landbrukskommune med mange aktive bønder som tør å satse
på moderne løsninger som for eksempel store løsdriftsfjøs. Kommunen har samtidig
et variert næringsliv innenfor ulike bransje som trevare, mekanisk produksjon og
håndverksbedrifter. Kommunen har også potensial for å få økt reiselivsnæring.
Utviklingstrekk
Næringslivet i kommunen utvikles gradvis. Innimellom startes det opp nye
virksomheter. Noen av de etablerte virksomhetene vokser så pass at de snart har
behov for større areal enn de disponerer eller har mulighet til å utvide seg på. Det har
imidlertid vært laber interesse for opparbeidet næringsområde på Røysland.
Jamfør kommuneplanen er det ønskelig med publikumsrettede virksomheter i
sentrum. I den siste tiden har det vært tilnærmet stillstand i den videre
sentrumsutviklingen.
Utfordringer
 Legge til rette for og støtte opp under et fortsatt aktivt landbruk i kommunen.
 Bidra til videre utvikling av det lokale næringslivet enten det gjelder ledige
næringsarealer, samferdselstiltak eller kommunal tjenester.
 Tilrettelegging for økt reiselivsnæring ved å tillate utbygging av reiselivsanlegg og
hyttefelt, samt ved å ta vare på viktig natur og friluftsområder.
15.8.2016
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3.3 Infrastruktur
Status
E39, som er hovedfartsåre mellom sør- og vestlandet, går gjennom Bjerkreim
kommune. I kommuneplanen er det innarbeidet trase for omlegging av E39-traseen
ved Vikeså. Det er imidlertid en pågående prosess for trasevalg for firefelts motorveg
mellom Stavanger og Kristiansand.
På Vikeså er særlig fv. 503 og fv. 112 relativt høyt trafikkbelastet i forhold til
utforming/plassering av disse veiene. Det er lagt planer for oppgradering av den mest
sårbare strekningen av fv. 112.
Det er bygd ut noe gang- og sykkelvegnett i kommunen – i hovedsak er gs-vegene
etablert på Vikeså og Bjerkreim samt i langs storparten av strekningen mellom disse
tettstedene. Det er fortsatt steder i kommunen hvor det er trafikale problemer knyttet
til dårlige skiller mellom myke og harde trafikanter.
Utviklingstrekk
Det er ofte en tidkrevende og kostbar prosess å få realisert de store utbedringene av
infrastrukturnettet. Utvikling av vegnettet kan ofte oppfattes å gå tregt. Dette fordi
omlegging av vegtraseer vanligvis er betinget omfattende planleggingsarbeid og
kapitalbidrag.
Utfordringer
 Videre utbygging av trygge og sammenhengende gang- og sykkelforbindelser.
 Bedring av trafikkforholdene på deler av fv. 503 og fv. 112 langs tettbebyggelsen
på Vikeså.

3.4 Bosetting
Status
Boligbebyggelsen i Bjerkreim kommune domineres av eneboliger på relativt store
tomter. Boligfelt er stort sett blitt plassert nær sentrumsområdene Vikeså og
Bjerkreim.
Utviklingstrekk
Det bygges stadig nye boliger i Bjerkreim kommune. Sammenstilling av historiske
data viser at det er sammenheng mellom netto innflytting i kommunen og
boligbyggingen. Kommunen har hele tiden hatt salgsklare og tilgjengelige
eneboligtomter for utbygging, men det har ikke til enhver tid vært ledige tomter ved
begge tettstedene (Vikeså og Bjerkreim) samtidig. Etterspørsel etter
leiligheter/mindre boliger har vært stor. Det har derfor i den siste tiden blitt bygd ut en
del boliger av denne typen.
Utfordringer
 Å skaffe nødvendig tilgang til boligareal med høy attraktivitet.
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3.5 Barn og unge
Status
De unge miljøene i kommunen er stort sett gode. Det er trygt og godt å vokse opp i
Bjerkreim. Det er gode og varierte fritidstilbud til barn og unge både innen kultur og
idrett.
Utviklingstrekk
Da Bjerkreim er en kommune i vekst, er det en naturlig følge at antall barn og unge
øker.
Utfordringer
 Ivaretakelse av kommunens trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.
 Å opprettholde gode skoler og et godt barnehagetilbud.
 Tilrettelegging for gode møteplasser utenom skoletid.
 Å skapes tilbud om spennende fritidsaktiviteter for alle unges interesser.
 Videreutvikling av et trygt og sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

3.6 Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Status
Omsorgstjenesten i Bjerkreim er god. De eldre i bygden har det godt.
Utviklingstrekk
Kommunen må i økende grad ta imot og pleie stadig sykere pasienter som skrives ut
fra sykehuset. Dette fører til at andre som ønsker hjelp må vente lengre på
sykehjemsplass. Befolkningens andel av eldre øker. I følge ssb forventes det at antall
personer i alderen 67 år og eldre, bosatt i Bjerkreim kommune, skal ha økt med over
60 % i år 2030 i forhold til i år 2016; fra 325 til 527 personer. Befolkningsøkningen i
kommune samlet sett for samme periode forventes å være om lag 17 %.
Utfordringer
 Videreføring av god omsorgstjeneste.
 Sørge for et folkehelsearbeid som bidrar til flere leveår med god helse for den
enkelte.
 Å legge gode rammer for økt aktivitet for alle grupper for å forebygge, utsette eller
lindre kroniske sykdommer.
 Sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha samme mulighet som
andre til personlig utvikling, deltakelse i samfunnet, trygge levekår og god
livskvalitet.

3.7 Universell utforming
Status
Offentlige bygninger i kommunen er i stor grad sikret en tilfredsstillende universell
utforming.
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Utviklingstrekk
Plan- og bygningsloven samt diskrimineringsloven stiller nye krav til tilrettelegging av
private og offentlige bygg og funksjoner slik at alle kan bruke dem mest mulig likestilt
uavhengig av funksjonsevne.
Utfordringer
 Sørge for at offentlige bygninger tilpasses slik at kommunale tjenester kan brukes
av alle.
 Å ivareta prinsippet om universell utforming i alt planverk.

3.8 Natur og friluftsliv
Status
Bjerkreim har variert og vakker natur. Bebyggelsen i kommunen ligger tett på store
utmarksområder, og det er lettvint tilgang til områder for friluftsliv. Vassdraget gir
mulighet for båtliv, fiske og annen rekreasjon. Bjerkreimsvassdraget er verna og
store deler av landskapet langs dette vassdraget er registrert som meget vakre
landskap av nasjonal interesse. Det er tilrettelagt for ferdsel i kommunens flotte
natur- og kulturlandskap i form av utarbeiding av turkart som viser merka turløyper
rundt om i heile kommunen.
Utviklingstrekk
I og med at Bjerkreim er en kommune i vekst er det stadig behov for omdisponering
av areal for ny utbygging som vil medføre endringer i det naturlige landskapet.
Utfordringer
 Skape naturlige møteplasser for alle aldersgrupper. Nye og eksisterende park og
grøntanlegg må plasseres og utformes med hensyn til estetikk, vann/flomhåndtering, behov for møteplasser og betydning for turisme/stoppeffekt.
 Ytterligere tilrettelegging for aktiviteter og opplevelse knyttet til natur, kultur,
aktivitet m.v.

3.9 Klima, energi og samfunnssikkerhet
Status
Det er ikke utført analyse med hensyn til flomforhold i hele kommunen. Flomsonekart
for Vikeså viser at hele sentrumsområdet er flomutsatt. Det er likevel ikke mange
bolighus som er utsatt for flomfare. I desember 2015 var storflom i bygda en realitet.
Ekstremværet Synne medførte mange stengte veier i kommunen og i etterkant har
det vært nødvendig med omfattende reparasjoner både på bygninger, broer og veier.
Aktsomhetskart for skredfare viser at noen bolighus i kommunen er plassert i område
som kan være utsatt for skredfare. Noen steder er det truffet tiltak for å sikre mot
skredfare. Mange steder er trolig den reelle skredfaren mindre enn det som
aktsomhetskartene indikerer.
Utviklingstrekk
Myndighetene regner med at været i fremtiden blir våtere, villere og varmere. Det
forventes flere og større ras og flomsituasjoner.
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Utfordringer
 Ha en god og oppdatert beredskapsplan og være forberedt på håndtering av
krisesituasjoner.
 Sikre gode utredninger av flom- og rasfare i planarbeidet slik at ny bebyggelse
kan plasseres der det er trygt.
 Å tilrettelegge og bidra til utvikling og utbygging av fornybar energi fra vann og
vind.
 Dimensjonere og etablere fysisk infrastruktur slik at den kan ta imot ekstreme
nedbørsmengder.
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4 Statlige plankrav og kommunens planbehov/-system
Planleggingen bør være tilpasset behovet i kommunen, være realistiske og rettet mot
gjennomføring. Tabellen under gir en oversikt over hva som foreligger av statlige
krav om planer. Utover disse planene er det opp til kommunen å vurdere hva som er
nødvendige planoppgaver.

Så som i mange andre kommuner, er det også i Bjerkreim et relativt stort volum av
tematiske planer/sektorplaner. Å sikre kunnskapsgrunnlag for en større samlet plan
for ulike fagområder kan være vel så nyttig som egne temaplaner for ethvert felt.
Planstrategien kan være et viktig verktøy for å bedre plansystemet og sikre
oppdaterte temaplaner tilpasset behovet. Som det fremgår av oversiktslisten i kapittel
5, hvor det er gjort vurderinger for revideringsbehovet for de enkelte planene, er det
noen sektorplaner som ble innlemmet i kommuneplanen ved forrige rullering og det
er notert ønsker om ytterligere samling av planer ved neste rullering.

15.8.2016

10

Planstrategi for Bjerkreim kommune 2016-2019

5 Planstrategi
Skjemaet under gir oversikt over de kommunale planene. Her er det også gjort en
vurdering av behov for revidering av de enkelte planene. Siste kolonne i skjemaet
viser Bjerkreim kommune sin kommunale planstrategi for perioden 2016-2019.
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Navn på plan
Kommuneplanens
samfunnsdel
Handlingsdelen av
kommuneplanens
samfunnsdel

Økonomiplan
Kommuneplanens
arealdel
Vassdragsplan for
Bjerkreimselva

Kommunedelplan for
idrett og friluftsliv
Kommunedelplan for
kulturminner
Kommunedelplan for
helse og omsorg
Helhetlig/overordnet
ROS‐analyse

15.8.2016

Vedtaksdato/
(planperiode)

Ansvar

Behovsvurdering av planrevidering

Kompetanse

Mål for vedtak av
revidert plan

Intern
Intern

Revideres ikke i
perioden
Desember hvert år

23.9.2015

Rådmannen

23.9.2015/
(2014‐2018)

Rådmannen

16.12.2015/
(2016‐2019)
23.9.2015/
(2014‐2026)
12.6.2002/
(2001‐2013)

Økonomi

Intern

Desember hvert år

LMT

Intern

Revideres ikke i
perioden
Revideres ikke i
planperioden

LMT

(2006‐2010)

Kultur

13.12.2006/
(2006‐2010)
30.11.2011/
(2011‐2023)

Kultur
Levekår

Rådmannen

Jamfør PBL § 11‐1 fjerde ledd skal kommuneplanen ha en
handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Kommunen må få dette
inn i plansystemet. Det er mulighet for å la økonomiplanen etter
kommuneloven § 44 inngå som en del av handlingsdelen – dette
forutsetter at saksbehandlingen oppfyller både de krav som stilles
i PBL § 11‐4 andre ledd og de krav som følger av kommuneloven §
44.

Eksisterende plan anses gjeldende selv etter utløpt planperiode –
dette er synliggjort i kommuneplanen med hensynssone H560. Det
fremgår av bestemmelsene at verdiklassifiseringen og tilhørende
retningslinjer i vassdragsplanen gjelder innenfor aktuelt område.
Byggegrense langs vassdraget var et tungt meklingstema i
kommuneplanen. FMRO mente at Bjerkreim kommune burde
kartlegg/vurdere vassdraget som grunnlag for en differensiert
byggegrense langs dette. Rådmannen mener kommuneplanen er
et tilfredsstillende styringsdokument med hensyn til tiltak nær
vassdrag.
Utkast til revidert plan er utarbeidet, men ikke lagt frem for
behandling.
Det anses ikke nødvendig å revidere denne i perioden.
Revidering av plan bør igangsettes til høsten. Neste gang
kommuneplanens samfunnsdel revideres er det ønskelig å
innarbeide denne i kommuneplanen.
ROS‐analysen belyser ikke hva som er utarbeidet/tilgjengelig av
flomsonekart og aktsomhetskart for skred. Den gir dermed ikke
noe grunnlag for utarbeiding av planer etter PBL, jf

Intern/ekstern

Intern

2017

Intern
Intern

Revideres ikke i
perioden
2017

Intern/ekstern

2017
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Beredskapsplan
Hovedplan for vann
Hovedplan for avløp
Trafikksikkerhetsplan
Handlingsplan for
levekår
Helsemessig og sosial
beredskapsplan
Smittevernplan
Rusmiddelpolitisk plan
Folkehelseplan
Plan for barn og unges
psykososiale helse
Plan for kreftomsorg
Demensplan
Boligsosial plan
Informasjons‐ og
medieplan
Lønnsplan
Klimaskogsplan

15.8.2016

17.6.2015,
rev. Mars 2016
6.2.2002
(2002‐2012)
6.2.2002
(2002‐2012)
27.5.2015
(2015‐2019)
(2007‐2010)

Rådmannen

sivilbeskyttelsesloven § 14. Det er ikke vurdert sannsynlighet for at
eksisterende bebygde områder i aktsomhetssoner kan bli rammet
av skred og eventuell konsekvens av det.
ROS‐analysen skal oppdateres i takt med revisjon av
kommunedelplaner etter PBL og ved endringer i risiko‐ og
sårbarhetsbildet.
Etter at uønskede hendelser er inntruffet, må det vurderes om
beredskapsplanen skal revideres ut fra erfaringene som er høstet.

LMT

Intern

LMT

Intern

LMT

Revideres hver kommunestyreperiode

Levekår

Er innlemmet i kommuneplanens samfunnsdel og utgår derfor
som en egen plan.
Utkast til revidert plan foreligger, men planen legges ikke frem for
godkjenning før Fylkesmannens nye opplegg for beredskap for
Dalane foreligger.
Bør revideres

(2003‐2007)

Levekår

18.11.2009
(2009‐2013)
20.4.2016
(2016‐2020)
11.2.2016

Levekår/
Helse?

Fortløpende ved behov

Intern

Våren 2019

Intern

2017

2017

Ikke nødvendig å revidere i denne perioden
Levekår

Plan for folkehelse bør revideres på ny i 2017. «Plan for løpende
oversikt over folkehelsearbeidet» skal innlemmes i denne planen.

Intern

2017

Intern

2017

Intern

2016

Levekår
Levekår

Intern
Intern

2017
2016

Sentraladm.

Intern

Levekår
19.10.2009
(2009‐2013)

Intern/ekstern

Levekår

Bør revideres

(F.o.m. 1.1.2002)
28.11.2012
(2012‐2014)

LMT

Klimaskogprosjektet utløser dette nye plankravet

Intern

2016
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Planstrategi for Bjerkreim kommune 2016-2019
Hovedplan for
skogsveier
Plan for nytt
omsorgssenter

LMT
Ordfører/
plangruppe

Reguleringsplan for
nytt omsorgssenter

LMT

Reg.plan for gangveg
fra Nesjane til eksist.
gs‐nett på Vikeså

LMT

Kommunestyret har i møtet den 25.11.2015 vedtatt å sette ned en
plangruppe for å se på konsept, dimensjonering, plassering og
økonomi ved et mulig nytt omsorgssenter.
Enten omsorgssenteret utvides på eksisterende tomt eller det
etableres et helt nytt omsorgssenter på ny tomt, så må det
utarbeides reguleringsplan for tiltaket.

Intern

2016

Intern

Rapport til KST innen
april 2017

Intern/ekstern

2019

Intern/ekstern

2018

Interkommunale planer:
Strategisk næringsplan
i Dalane (SNP)
Energi‐ og klimaplan i
Dalane (EKP)
Fylkesdelplan for areal
og transport i Dalene

15.8.2016

1.2.2010/
(2010‐2021)
22.6.2011/
(2011‐2014)
9.6.2005/
(2006‐2015)

14

Vedlegg
Gjeldende reguleringsplaner
Plannavn

Godkjent
dato

Adkomstveg Tjørnlia
Bakersvingen
Birkeland steinbrudd
Birkemo – 73/8
Birkemo – 73/171
Bjerkreim sentrum aust
Bjerkreim sentrum vest
Bjerkreim sentrum (vest)
Bjordal 16/1, 5
Brådli masseuttak 39/1
Buberget – 33/1
Coop Vikeså
Efteland – 7/1 og 2
Eikeland steinbrudd
Eikemyrane/Flodene
Fjermedal bustadområde
Fuglestad/Nedrebø
bustadområde
Fv 117 - Malmei
Gjedrem Camping 30/1 og 2
Glitraberg hytteomr, Hegelstad
Gs-veg Apeland – Kleivane
Gs-sti Fjermedal-apeland
Gs-veg fv. 112
Gs-veg langs sørlig del av fv.
112
Gs-sti rv.503, Vikesdal
Hadland, del av 33/4
Hegelstad bustadområde
Hegelstad hytteområde 38/2
Heimstadnes
Holmen 29/3
Hompen Industri & Serviceomr.

20.06.2012
05.02.2003
27.04.2011
20.09.2000
29.09.2004
16.12.2009
29.11.1995
17.09.2008
11.06.1997
28.11.2007
28.09.2005
25.11.2015
27.10.2004
28.04.2010
24.11.2010
30.11.2011
16.12.2009

15.8.2016

Siste
endring

Tidspunkt for
vurdering etter
PBL § 12-4, 5. ledd
20.06.2022
27.04.2021

17.09.2008

25.06.2007
25.11.2025
28.04.2020
24.11.2020
30.11.2021

24.09.2003
24.09.2003
21.05.1984
19.09.2012
20.09.2000
16.09.2009
09.04.2014

15.08.2005
31.01.2005
26.01.1994

15.12.2004
14.06.1989
22.02.1989
29.05.1996
12.09.2011

10.05.2010

19.09.2022

09.04.2024

12.09.2021
24.09.2001

28.11.1984
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Hunnadalen
Hustoft
Hytland – 10/1, 10, 11
Hytland 10/ 1, 6, 9
Hytland (Holane) 10/10
Ivesdal kirkegård
Kleiva
Kleivane
Kodlhom, Tjovadalen
Kodlhom, Rinnane og Flæet
Langeli
Langebu hyttefelt
Lauperak – 12/1,3,4,7
Lauperak - 12/2
Lossvollen
Moi brudd – 58/2
Myra (Vikeså stadion og hallen)
Risbakken (grua) 33/68
Risbakken 2, 33/156
Risbakken 33/5
Risbakken – 33/205
Risbakken 33/243
(sagbruktomta)
Røysland/Fjermedalsområdet
Røysland gård
Røysland industriområde
Røysland industriområde
(utviding)
Røyslandsdalen I
Røyslandsdalen II
Røyslandsknutane bustadområde
Sagje 10/6 og 10
Solheim – 33/9
Stavtjørnknuten
Stølsknuten
Svelaodden reinseanlegg
Teigen – 33/45
Tengesdal ¼ (hytter)
Tjødnaråsen

15.8.2016

12.12.2012
14.06.2000
04.12.1985
24.11.1999
29.09.1993
(29.04.2009)
01.09.1986
30.04.2003
22.06.2011
12.07.1983
24.11.2010
27.02.1984
10.02.1986
19.09.2001
27.11.2006
25.07.1978
19.05.1970
14.10.1981
19.09.2001
19.09.2001
18.06.2008

12.12.2022
15.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
18.06.2014
07.09.1988

18.06.2024

22.06.2021
24.11.2020
07.06.2004

1984

01.09.2008

03.10.1975
18.06.2008
26.11.1986
21.09.2011

05.02.1986

11.10.1978
29.09.2004
21.09.2011
26.06.1972
04.02.2004
19.10.2011
05.12.1984
27.11.2002
21.06.2006
23.04.1997
26.04.1978

21.03.1990
28.09.2005

19.10.2021

15.08.2005
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Tjørn 10/3 hytteområde
Tjørn – 11/1
Trollshaugane panorama
Veen camping
Versland, gnr 75, bnr. 6
Vikesdal massetak, del av 35/7
Vikesdalslia
Vikesdalslia II
Vikesdalslia III
Vikesåmarka (sør-vest)
Vikeså sentrum
Vinningland – 2/1
Åsen 4/1

15.8.2016

29.10.1986
23.04.2008
25.04.2012
12.05.1993
18.12.2002

25.04.2022

24.11.1999
16.11.1984
17.11.2008
28.04.2010
12.04.1999
21.04.1999
19.09.2001
16.06.2004

13.05.2002
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