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Del 1 SAMFUNNSDEL
Visjon, langsiktige mål og planens hovedgrep

Visjon og verdier

Kommunens visjon ”Sammen for en levende by” har vært ledestjernen ved revisjon av
kommuneplanen.
Verdier
om tilstedeværelse
Her er teksten som står i visjonsmodellen om visjonen
forsøkt
omformulert tilogå framsyn
passe i en
Sammen
for en levende 			
utadrettet
kommuneplan:
Visjonen
følges avtradisjoner,
tre verdier som
skal utfylle
by - visjon
og iverdier
Sammen
skal ansatte
Stavanger kommune forvalte
de ressurser,
kvaliteter
og
denne
i
det
praktiske
arbeidet.
verdier som er Stavanger. Ansatte og folkevalgte har et felles ansvar for fortid, nåtid og
VisjonSammen
som peker
på ansatte
fellesskapet
framtid.
skal
og folkevalgte legge til rette for kommunens videre utvikling
til stede» - for menneskene i byen
slik at Stavanger alltid er et godt sted å leve, bo og«Er
arbeide.
Sammen med innbyggerne skal
Stavanger
kommunes
visjon
er:
«Sammen
for
en
kommunen skape et dynamisk samfunn i takt med «Vil
sin gå
samtid.
foran» - i utviklingen og søken etter nye

levende by». Visjoner skal fortelle oss hvorfor vi er
løsninger
til og hvor
vi skal. De
peker påkommunen
framtiden ogskal
er enarbeide
Verdiene
uttrykker
hvordan
og lede mot visjonen. Disse verdiene skal
ledestjerner som skal samle og inspirere oss til utkjennetegne
kommunens organisasjon:
«Skaper framtiden» - gjennom planer og måten vi
vikling og endring. Stavangers visjon Sammen for
løsertiloppgavene
Erlevende
til stede:
I Stavanger
kommune
eralle
mennesker
stede for våre
mennesker – fra vugge til
en
by peker
på fellesskapet
mellom
grav.
I
møte
med
oss
opplever
du
tilstedeværelse
og
dialog.
Den
som berøres skal høres. I
byens innbyggere, næringslivet, organisasjonene
livets faser
og situasjoner
vi deg med åpenhet, respekt og verdighet. Det gjelder
ogalle
kommunen,
og skal
inspirere oss møter
til å strekke
oss
lenger,
i
fellesskap,
for
å
skape
en
levende
by. men
også når vi ikke er i direkte møte med deg,
møter deg gjennom
Langsiktige
målvåre
forarbeidsoppgaver.

Vil gå foran: I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår

Stavangersamfunnet
Visjonen
organisa- i alle
måte å peker
tenkepå
på.kommunen
Vi søker selv
det som
fremragende
våre prosesser og i våre valg i hverdagen.
sjon
og
utfordrer
oss
på
samhandling.
Den
peker
Vi har kunnskap og søker stadig ny kunnskap. Vi samarbeider på tvers, utnytter vårt
også utover og minner oss om at kommunen kun
potensiale og bidrar til at andre får utnytte sitt. Gjennom våre bærekraftige beslutninger og
er en av mange aktører som må arbeide sammen
De langsiktige målene ligger fast
handlinger
gir vi kommende
generasjoner
for
å skape framtidens
Stavanger. For
Stavanger mulighet for et rikere liv.
Skaper som
framtiden:
I Stavanger
kommune skaper
øyeblikk
ogsamfunn
varige og
verdier.
Vi har
kommune
organisasjon
og samfunnsutvikler
For åvibygge
et godt
en levende
by, må
tankekraft
tilansvar
å fornye
og sette planene
våre
i livet.
Ressursene
nytter
betyr
visjonenog
at handlekraft
vi sammen har
for fortid,
kommunen
ogut
resten
av samfunnet
jobbe
sam-vi
nåtid
ogslik
framtid.
skal
videreutvikle
slik
på en
måteViat
våre
produkterbyen
og tjenester
holder
mulig
Med det legger vi
men oghøyest
målrettet
overnivå.
lang tid.
attilden
alltid
vil
være
et
godt
sted
å
leve,
bo
og
rette for en bærekraftig utvikling der god livskvalitet og muligheter for livsutfoldelse
arbeide
i et bybilde preget av liv og vitalitet.
De langsiktige utviklingsmålene i planen gjenstår sentralt.
speiler bredden i de oppgavene kommunen har
ansvaret for. Kommunens oppgaver spenner
bredt fra byutvikling og velferdstilbud, til tekniske
tjenester og til å ha en effektiv organisasjon som
kan realisere målene som settes.
Stavangers kommuneplan skal vise hvordan vi
ønsker å utvikle bysamfunnet og hvilke mål vi setter oss på ulike samfunnsområder. Målene settes i
samfunnsdelen og det er her kommunen utdyper
hva de ulike langsiktige målene innebærer.

Bærekraftig utvikling som fundament
Kommunen har et stort ansvar for å medvirke til
en bærekraftig utvikling i samfunnet. Bærekraftig
utvikling betyr at samfunnet må sikre dagens
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Bærekraftig miljø og klimautfordringen
Bærekraftig miljø og økologisk bærekraft betyr at
utvikling må skje innenfor naturens tålegrenser.
For Stavanger betyr det at vi legger stor vekt på
naturverdiene i spørsmål om arealutvikling og at
bynære restarealer skjermes så langt det er mulig.
For Stavanger betyr også klimaendringene økt
gjennomsnittlig nedbørsmengde, hyppigere
styrtregn med stor intensitet, høyere gjennomsnittstemperatur og økende havnivå. Dette møter
vi ved at vi tilpasser oss til endringene som kommer. Det betyr også at vi må redusere utslippene
av gasser som påvirker klimaet og et av planens
hovedgrep er derfor en langsiktig byutviklingsstrategi som skal bidra til å redusere forurensningen fra transportsektoren.

behov uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket sine behov.
Stavangers ansvar for å sikre en bærekraftig
utvikling skal gjenspeiles på alle temaområder i
planen. Forholdet mellom visjon, langsiktige mål
og det grunnleggende hensynet til bærekraftig
utvikling er vist i figuren over.
For Stavanger betyr bærekraftig utvikling at vi tar
hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold når det gjelder planlegging, drift og
prioriteringer. Vår forståelse av betydningen av
de ulike dimensjonene i bærekraftsbegrepet er
utdypet under.
I denne kommuneplanen har vi likevel valgt å
fremheve de sidene av bærekraften som handler
om folkehelse. Sammenhengen vises som uthevede utsagn i de ulike kapitlene.

Sosialt
Utholdelig

Rettferdig

Bærekraftig
Miljømessig
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Levedyktig

Økonomisk

Økonomisk bærekraft
I vid forstand innebærer økonomisk bærekraft en
økonomisk utvikling i lokalsamfunnet som over tid
opprettholder et godt velferdsnivå. For Stavanger
innebærer dette at vi må ta sosiale og levekårsmessige hensyn i måten vi leverer tjenester, i vår
planlegging og i de økonomiske prioriteringene.
For Stavanger kommune består også bærekraftig
økonomi i å kunne opprettholde økonomisk
handlefrihet og videreføre et godt tjenestetilbud.
Handlings- og økonomiplanen viser forslag til
tiltak for å nå de langsiktige målene i kommuneplanen. Stavanger kommunes finansielle strategi
har tre hovedmålsettinger om netto driftsresul1 egenfinansiering og gjeldsgrad. Måltallene
tat  ,
fra den finansielle strategien, som inngår i det
årlige budsjettvedtaket, skal være førende for de
økonomiske prioriteringene og gi grunnlag for
å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang
sikt, ivareta handlefrihet og unngå at det over tid
avsettes et for lavt beløp til formuesbevaring.
Sosial bærekraft
Sosial bærekraft er utvikling som sikrer trygghet,
sosiale rettigheter og gode levevilkår. Den handler
om løsninger som er tilgjengelige for alle, som
fremmer helse og trivsel, og som gir rom for gode
opplevelser, ute og inne.

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, og viser hva kommunen har til
disposisjon for egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.
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For Stavanger betyr sosial bærekraft at alle mennesker i byen skal ha god livskvalitet gjennom hele
livet. Det betyr også at vi klarer å hindre fremvekst
av sterke sosiale skillelinjer i byen og at vi kontinuerlig arbeider for å utjevne eksisterende levekårsforskjeller. Det kan også ha betydning for hvordan
vi planlegger, hvordan vi lokaliserer det offentlige
tjenestetilbudet og kommunens økonomiske
prioriteringer.

Stavanger møter framtiden –
planens hovedgrep

oss med nabokommunene våre. Gjennom arbeidet med planstrategier og kommuneplaner
denne kommunestyreperioden, er det definert
felles mål og strategier for boligpolitikken, samtidig som det er samarbeidet om framskrivninger
av folkemengde. Kommuneplanene i Sandnes,
Sola og Stavanger inneholder også en likelydende
bestilling av planarbeid for Forusområdet. I tillegg
samarbeider Stavanger kommune med nabokommunene våre på en rekke andre områder gjennom
interkommunale selskaper og om ulike oppgaver.
I kommunestyreperioden er både det politiske og
administrative samarbeidet styrket.
Folkehelse som rød tråd
Stavanger har et grunnleggende ønske om å bidra
til livskvalitet for byens innbyggere. Befolkningens
livskvalitet begrunner mange av oppgavene kommunen har ansvaret for. Gjennom å arbeide for
en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og
utjevner sosiale helseforskjeller, bidrar vi til å sikre
livskvaliteten og realisere visjonen om en levende
by. Kommuneplanen har derfor folkehelse som en
rød tråd. Innbyggerne er også nøkkelen til byens
framtid. Når verden rundt oss endrer seg, er en
sunn og livskraftig befolkning vår viktigste ressurs,
både i dag og i år 2029.  Befolkningsøkningen i
storbyområdet er positiv for regionen og Stavanger, men den gjør at vi må utvikle tjenestetilbudet
på riktig måte. Gjennom et helhetlig søkelys på
folkehelse bidrar vi også til at tjenestetilbudet
tilpasses, effektiviseres og samordnes. Slike endringer gjør at tjenestetilbudet får et omfang og
innhold som er hensiktsmessig og til det beste for
brukere, ansatte og kommunens økonomi. Den
røde folkehelstråden vises som utsagn som peker
på sammenhengen mellom planens mål og strategier, og folkehelse-arbeidet.

Stavanger i 2029 – en urban 			
og utadvendt by med et 			
bærekraftig velferdstilbud
Storbyområdet vokser raskt
Alle storbyene i Norge vokser kraftig og jobber
med å tilpasse seg for å håndtere disse endringene. Befolkningen i storbyområdet på Jæren
vokser raskt, blir eldre og får en stadig mer flerkulturell sammensetning.
Planen skal gi svar på hvordan vi kan nå de langsiktige målene og samtidig gi svar på:
«Hvordan kan Stavanger møte befolkningsutviklingen i kommuneplanens tidshorisont som
tjenesteprodusent, organisasjon og som premissleverandør for byutvikling?»

Byutviklingsstrategien
Kommuneplanen viser også hvordan vi skal bygge
en tettere by med urbane kvaliteter. Den nye byen
som vokser fram ønsker vi at skal ha enda bedre
kvaliteter enn dagens by, selv om den etter hvert
vil romme dobbelt så mange innbyggere på det
samme arealet. Kommunens bytviklingsstrategi
vil stå sentralt i videreutviklingen av framtidens
Stavanger.

Planens tre hovedgrep
Kommuneplan 2014-2029 peker på at Stavanger
må møte framtiden og den veksten vi står overfor
gjennom samarbeid med våre nabokommuner
om viktige politikkområder, gjennom å legge til
rette for en sunn befolkning og riktig tilrettelagte
tjenester, og gjennom urbanisering og fortetting
av den allerede utbygde byen.
Samarbeid i storbyområdet på Jæren
Stavanger er en del av et større sammenhengende
storbyområde. Det gir ikke mening å definere
utviklingsstrategier for framtiden uten å samrå
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Stavangers byutviklingsstrategi
Hensikten med Stavangers byutviklingsstrategi
Stavanger er en del av et samlet byområde på
Jæren. Byutviklingsstrategien skal bidra til at vi
klarer å realisere den tette og urbane byen som er
god å bo i, i Stavangers del av byområdet.
Det er flere grunner til at kommunen har en slik
byutviklingsstrategi. Felles for mange av grunnene
er at de handler om hvordan vi håndterer befolkningsutviklingen og transportutfordringene denne
veksten medfører.
Dersom framskrivningene av folkemengden slår
til, vil Stavanger i planperioden få vesentlig flere
innbyggere.
Hvis veksten styres til de riktige områdene, kan
den utgjøre en avgjørende drivkraft for å skape en
urban og attraktiv by som er god å bo i. På samme
tid er det tvingende nødvendig å kanalisere veksten til områdene hvor forutsetningene er best for
å løse økningen i transport med andre framkomstmidler enn privatbil.
Mislykkes vi med dette, vil veksten føre til at byen
kveles av biltrafikk. Til sist er det å løse byveksten
gjennom en stadig utvidelse av byområdet heller
ikke mulig, både på grunn av verneinteresser og
av hensyn til muligheten for å betjene byområdet
med kollektivtrafikk. Potensialet i den utbygde
byen må derfor utnyttes godt og arealreservene
brukes i et forsvarlig tempo. Byutviklingsstrategien
skal bidra til dette.
Skulle Stavanger oppleve en befolkningsutvikling
som er vesentlig svakere enn forutsatt, blir strategien desto viktigere. I en situasjon med svak
befolknings- og sysselsettingsvekst, vil behovet for
å konsentrere byveksten til de prioriterte delene
av byområdet svært viktig for å sikre en attraktiv
byutvikling.
Stavangers byutviklingsstrategi innebærer en
konsentrasjon av byveksten til de kollektivbetjente
områdene, slik at vi:
- får drivkrefter til å skape en urban og attraktiv by
- løser veksten i områdene med best kollektivbetjening og unngår trafikalt kaos
- løser framtidens arealbehov på en effektiv måte
og bidrar til at byens arealreserver varer lenge

Fig. 1. Byutviklingsstrategi

Byutvikling i senterområdene og langs de
kollektivbetjente korridorene
Stavangers byutviklingsstrategi er et uttrykk for
hvor kommunen ønsker at byutviklingen skal skje.
Strategien viser et hovedprinsipp for byvekst og
byutvikling.
Den skal ligge til grunn for overordnet styring av
arealbruken. Strategien er illustrert i fig. 3.
Influensområdene for kollektivtrafikk er et strukturerende element i strategien, men er prinsipielt
opptegnet. Det er kommuneplanens arealdel med
kart og bestemmelser som presiserer og detaljerer
strategien. Vurderinger av potensial og kapasitet
for byutvikling i ulike deler av planperioden skjer
gjennom de løpende kommuneplanrulleringene
og gjennom regulering og andre utbyggingsplaner.
Strategien uthever senterområdene og områdene
langs det viktigste kollektivtilbudet med hyppige
avganger. Områdene er uthevet med egen farge i
illustrasjonen og merket influensområde. Stasjonsområdene på Jærbanen og knutepunkter der flere
ulike kollektivtilbud møtes inngår også. Størrelsen
på byutviklingsområdene som inngår i strategien
varierer ut fra kommunens vurdering av kvaliteten
på transporttilbudet og føringer fra regionalplan
Jæren. De viktigste og best betjente områdene ligger i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes, og
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Byutviklingsstrategi

Fig. 2. Byutviklingsstrategi
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mot vest i Madla bydel. I disse korridorene er influensområdet satt til 500 meter. I øvrige områder
er korridorene generelt satt til 300 meter. Rekkevidden er begrunnet i kunnskap om rekkevidden
av kollektivtilbud med ulike kvaliteter.
Bystyrevedtak 15. juni 2015
Stavanger bystyre vil understreke at løsningen sikrer endelig avklaring av langsiktig
grense mot landbruk, slik denne vises i juridisk
plankart, datert 22. mai 2015, for Stavanger
kommune som helhet, og dette gjelder også
for videre oppfølging av byutviklingsstrategien,
jmf. brev fra Fylkesmannen i Rogaland, datert
15. juni 2015.

Slik bruker vi byutviklingsstrategien
Byutviklingsstrategien har flere funksjoner. Mange
av virkemidlene i planen, både mål, strategier og
juridiske virkemidler, er bygget opp rundt denne.
Uttrykk for hvor vi bygger by
Stavanger kommune er mer enn en by og har
mange ulike arealer, men byutviklingsstrategien
viser hvilke deler av byområdet vi har klare ambisjoner om og krav til en bymessig utvikling. Strategien er et uttrykk for hvor vi bygger by og hvor vi
ønsker en annen type utvikling. For de kollektivbaserte byomformingskorridorene, inneholder
planen ulike virkemidler som skal bidra til å realisere en tett og urban by.
Derfor har planen:
- en boligpolitikk som gir kommunen en aktiv rolle
i byomformingsområdene
- en byomformingspolitikk som peker på at byutviklingsaksene skal videreutvikles som blandingsområder med mange funksjoner
- en høyhusstrategi som prioriterer slik utbygging
i de mest sentrale delene av byutviklingsaksene
- senterområder lokalisert i byutviklingsaksene
og bestemmelser som gir økte muligheter til å
bruke handel som element for å skape en urban
utvikling
- bestemmelser og retningslinjer som gir større
muligheter for byutvikling i kollektivaksene,
men som samtidig stiller krav til kvalitet ved tett
utbygging og vern om identitetsbærende
elementer som trehusbyen

Redskap for prioritering
Byutviklingsstrategien er også et redskap for prioritering av kommunens innsats. Det er for eksempel
i byomformingskorridorene at behovet for offentlig planleggingsinnsats er størst og hovedtyngden
av områdereguleringer (kommunale reguleringsplaner) vil derfor ligge i disse korridorene. Grep og
omdisponeringer som støtter opp under byutviklingsstrategien er blitt prioritert, når kommunen
har gjort endringer i kommuneplanen.
Derfor har planen:
- nye byomformingsområder og utbyggingsarealer
konsentrert til byutviklingsaksene
- en senterstrukturpolitikk som skal gi en offentlig planleggingsinnsats i disse senterområdene
- en politikk for offentlige arealer som vektlegger
lokalisering til senterområdene og byutviklingsaksene
- bestemmelser som gir økt planleggingsinnsats
(områderegulering) i byutviklingsaksene
Verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging
Til slutt er også byutviklingsstrategien et verktøy
for å samordne arealbruk og transport. Gjennom
å bygge tett og med høy kvalitet i de områdene
der det er et godt kollektivtilbud og gode gang og
sykkelveier, kan byens transportutfordringer løses
på en måte som er mest mulig miljøvennlig og
minst mulig belastende for by-samfunnet.
Derfor har planen:
- en transportstrategi som skal gi flere gående,
syklende og kollektivreisende i byutviklingsaksene
- forutsatt høy andel utbygging i planperioden
som fortetting og begrenset omdisponering av
nye arealer
- nye byomformingsområder og utbyggingsarealer
konsentrert til byutviklingsaksene
- bestemmelser og retningslinjer som gir økt utbygging ved jernbanestoppene, langs hovedkollektivtraséene og særlig langs traséene
for bussvei 2020
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Stavanger i 2029 – mål og strategier
En god by å bo i
Boligpolitikk i storbyområdet
Vi vil at Stavanger skal:
• tilby et tilstrekkelig antall boliger for alle i gode
bomiljø – alle husholdninger skal kunne etablere seg i en eid eller leid bolig med hensikts
messig standard, størrelse, beliggenhet og pris
• tilby trygg etablering i eid eller leid bolig –
varierte boliger skal gi flest mulig et tilbud
de kan håndtere
• tilby boforhold som fremmer velferd og
deltakelse ved en arealplanlegging som tilrettelegger for balansert boligsammensetning
og utjevning av levekårsforskjeller

• bruke levekårsundersøkelsen som grunnlag for
planlegging av boligområder
• bruke boliganalyser for å sikre bruk av levekårsundersøkelsen og balansert boligsammensetning.
• forby deling av boliger i utpekte områder med
levekårsutfordringer
• kreve konsekvensvurdering for levekår ved
vesentlige endringer (bygg/anlegg) i områder
med levekårsutfordringer
• ha føringer om minste størrelse for boliger
• ha bestemmelser om livsløpsstandard og universell utforming
• bidra til boligbygging under lavkonjunktur
• stimulere til gode private utleietilbud, medvirke
til at leieboerorganiseringen styrkes og at
Husleietvistutvalget etableres i storbyområdet
• sørge for at kommunale boliger bygges spredt i
flere deler av kommunen
• bidra til bygging av boliger med livsløpsstandard
og universell utforming, også for å møte
behovet for en voksende eldre befolkning

Derfor vil kommunen:
• disponere tilstrekkelige arealer til ny bolig
produksjon
• at boligbyggingen skal bidra til en god arealutnytting ved at 70 prosent skal skje ved
byomforming og annen fortetting
• konkretisere kvalitetskrav blant annet på grunnlag av boliganalyser og stedsanalyser
• gi bestemmelser om gode felles uteoppholdsarealer for alle aldersgrupper i boområder

Byomforming med kvalitet
Vi vil at Stavanger skal:
• fortette og omforme byen på en måte som gir
en levende og attraktiv by, som samtidig er
trygg og god å bo i
• planlegge byutviklingsaksene som urbane
områder med blanding av boliger, arbeidsplasser og tjenestetilbud
• gi rom for etablering av høyhus som landemerker og markører i større bydelssentra og ved
holdeplassene til jernbanen. Vurdere
høyhus i kommunedelplaner for Stavanger
sentrum og Forus
• ha bred og ledende byutviklingskompetanse
innen planlegging og eiendomsforvaltning
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Derfor vil kommunen:
• planlegge områder med urbane kvaliteter, funksjonsblanding og mangfold, varierte boligtyper,
nærservice og arbeidsplasser i byutviklingsaksene
• planlegge områder med gode gang- og sykkel
forbindelser til daglige målpunkt (arbeidsplass,
skole, barnehage og nærbutikk) og gode gangforbindelser til kollektivnettet
• planlegge områder med gode byrom,
møteplasser og nærparker, og god tilgang til
turområder
• styrke kommunens kompetanse- og kapasitet
innen byomforming
• vurdere innpassing av høyhus i form av tårn
bygg som ledd i en effektiv arealutnyttelse i
pågående og kommende kommunedel- og
områdeplaner

Barn og unges framtid – oppvekstmiljø,
læring og fritid
Vi vil at Stavanger skal:
• ha attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele
kommunen
Derfor vil kommunen:
• planlegge barnehage- og skoletilbud i nærmiljøet. Tilbudene skal være av høy kvalitet
preget av gode relasjoner, positiv utvikling,
læring og danning
• at barnehager fordeles geografisk slik at
barnefamilier får redusert behov for transport
og en enklere hverdag
• at det må utvikles barnehage- og skolekonsepter som kan innpasses i en tettere by, og
at det må legges til rette for å tilrettelegge og
bruke skoler enda mer aktivt til bydelsfunksjoner som bibliotekstjenester, fritid og idrett
• stimulere til flere læreplasser i næringslivet og
legge til rette for flere læreplasser i kommunens
virksomheter
• tilrettelegge for trygg, meningsfull og aktiv fritid

Tidlig innsats overfor sårbare barn og
unge, er resept for en helsebringende
start på livet
• styrke kompetansen i oppvekstsektoren og
utvikle gode verktøy for å gi rett hjelp til barn
som trenger det gjennom tidlig innsats på et
faglig og psykososialt nivå
• utvikle gode samarbeidsformer i arbeidet med
barn, unge og deres foresatte

Gode liv for alle – levekår
Vi vil at Stavanger skal:
• ha økt deltakelse i arbeid og samfunnsliv  

Derfor vil kommunen:
• møte mangfoldet i brukernes behov
• involvere brukere i tjenesteutvikling
• samhandle for å levere helhetlige og
koordinerte tjenester
• legge til rette for egenaktivitet og mestring
• utvikle treffsikre tilbud til befolkningen med
innvandrerbakgrunn
• bekjempe fattigdom gjennom økt yrkesdeltakelse og målrettede støtteordninger
• legge til rette for gode boliger for alle
• styrke det frivillige arbeidet
• ta i bruk velferdsteknologi
• bidra til forskning for å levere kunnskapsbaserte
tjenester

Gjennom forebyggende innsats, kan vi
støtte innbyggerne i å være selvhjulpne og aktive deltakere i eget liv
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De grønne rekreasjonsområdene
Vi vil at Stavanger skal:
• ha attraktive og tilgjengelige grøntområder på
land, vann og sjø som binder sammen storby
området og gir innbyggerne mulighet til
helsebringende aktiviteter og opplevelser,
sosialt samvær og stillhet
• ha grøntområder og vann- og sjøområder som
bidrar til å sikre områder for naturmangfold
• ha enkel tilgang til gode og opplevelsesrike
rekreasjonsområder i innbyggernes nærmiljø

God tilgang til grøntområder der
folk bor, styrker folks livskvalitet
og helse i en tettbygd by

Derfor vil kommunen:
• videreutvikle helhetlig plan for parker og
grøntområder som definerer den langsiktige
grønnstrukturen og forbindelser i bystrukturen
• sikre arealer til gode aktivitets- og møteplasser
i byomformings- og utbyggingsområder og
knytte disse sammen med eksisterende friområder og grønnstruktur
• bedre tilgjengeligheten til eksisterende friområder og grønnstruktur, knytte grønnstrukturen

bedre sammen gjennom sikre og gode forbindelser og utvide områdene der det er mulig
• arbeide kontinuerlig med tiltak for å ta vare på
og utvikle naturmangfoldet i Stavanger

Bysentrum og lokale sentre som
utfyller hverandre
Vi vil at Stavanger skal:
• være et velbetjent storbyområde med et sterkt
og levende regionsenter, med velfungerende
bydels- og lokalsentre og et godt tilbud av
dagligvare i hele kommunen
• ha et handelstilbud som reduserer behovet for
privat bilbruk til handlereiser
• styre handel til senterområdene og planlegge
disse på en måte som gir urbant byliv, stedsidentitet og forutsigbarhet for handelsnæringen
Derfor vil kommunen:
• styrke Stavanger sentrum gjennom aktiv
sentrumsutvikling i et offentlig-privat samarbeid
og effektive planprosesser
• styre handelslokalisering i kommunen, men gi
handelsnæringen bærekraftige rammebetingelser i senterområdene og forutsigbarhet
i forvaltningen av disse
• drive aktiv planlegging av senterområdene
for å skape mangfoldige, kompakte, tilgjengelige
og aktive senterområder
• lokalisere senterområdene i de kollektivbetjente
byutviklingssaksene og øke tilgjengeligheten
med miljøvennlige transportmidler
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Livskraftige sentre med
varierte funksjoner er resept
på helsefremmende bo- og
nærmiljøer

• bidra til urban byutvikling med en gjennomtenkt
lokalisering av offentlige bygg i senterområdene

Nullvekstvisjon som transportstrategi
Vi vil at Stavanger skal:
• ha nullvekst i personbiltransporten slik at
veksten løses med kollektivtransport, sykkel og
gange
• ha flere syklister, flere fotgjengere, flere kollektivreisende og økt framkommelighet for
næringstransporten
• lede an arbeidet med å gi gang, sykkel og
kollektivtransport prioritet i byutviklingen foran
personbil
Derfor vil kommunen:
• utnytte eksisterende og tilby ny kapasitet på
gang-, sykkel og kollektivnettet

• stimulere til at flere går, sykler og bruker kollektivtransport til arbeid, skole og andre aktiviteter
• etablere gode sykkeltraseer adskilt fra gående
og motorisert transport
• videreutvikle et differensiert gangtilbud med
snarveier og et mer finmasket sykkelnett
• konsentrere byutviklingen til Stavanger sentrum
og langs hovedakser for kollektivtransport
• legge til rette for felles parkeringsløsninger som
bidrar til å styrke miljøvennlig transport
• aktiv bruk av mobilitetsplan i planleggingen
• tilrettelegge og utvikle byen slik at luftkvaliteten
holdes innenfor de direktiv og rammer som
settes av nasjonale og internasjonale myndigheter  

Energi og varme i en tettbygd by
Vi vil at Stavanger skal:
• skape minst mulig klimagassutslipp fra energibruk i bygningsmassen i storbyområdet

Derfor vil kommunen:
• ha en regional politikk for energi- og varmeløsninger som blant annet sikrer felles energiløsninger i de tettest utbygde områdene
• stimulere til energieffektive byggerier og gå
foran med et godt eksempel i offentlige bygg

Samfunnssikkerhet
Vi vil at Stavanger skal:
• ha evne og kapasitet til å forebygge trusler og
uønskede hendelser
• redusere konsekvensene av kriser som truer
samfunnskritiske funksjoner og innbyggernes liv
og helse
• være klimarobust slik at vi er godt forberedt på
å møte endringer i vær og klima
Derfor vil kommunen:
• ha oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold på
regionalt- og kommunalt nivå
• bruke risiko- og sårbarhetsanalyser som grunn lag for risikostyring, herunder utarbeiding av
beredskapsplaner
• gjennomføre øvelser for å forberede samfunnet
til å håndtere utfordringer ved kriser
• ha oversikt over konsekvensene av klimaendringene og at disse håndteres på en god måte
• tilrettelegge for en arealplanlegging som tar
høyde for håndtering av ekstremvær og
fremtidig klimautvikling

Forebygger vi trusler, kriser og
ulykker på en effektiv måte, sikrer vi
innbyggernes liv og helse
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Mangfold og deltakelse
Byen med mange stemmer – mangfold
Vi vil at Stavanger skal:
• være en by preget av åpenhet, inkludering og
mangfold hvor innbyggerne føler trygghet for
fravær av diskriminering
Derfor vil kommunen:
• tilby likeverdige tjenester, slik at tilgjengelighet,
kvalitet og resultat av tjenestene er like gode for
alle innbyggerne
• bidra til å øke innvandrernes forståelse av
kommunens rolle og oppgaver
• videreutvikle arbeidsplassene i kommunen for å
oppnå et likeverdig, inkluderende og mangfoldig
arbeidsmiljø
• drive holdningsskapende likestillingsarbeid i
barnehager og skoler
• utforme bymiljø og kommunal boligmasse etter
prinsippene om universell utforming, slik at
kommunen blir tilgjengelig for alle

Likeverdige tjenester er å ta på
alvor at behovene kan variere
med kjønn, alder og etnisitet

Byen hvor alle får bidra – samfunnsdeltakelse
Vi vil at Stavanger skal:
• ha et lokaldemokrati med god mulighet for
deltakelse.
• ha et aktivt frivillig organisasjonsliv
• være universelt utformet til år 2029
• ha åpenhet om kommunens arbeid

• sikre innbyggerne gode kanaler for å kommunisere med kommunen og gjøre flere av
tjenestene våre digitalt tilgjengelige
• kommunisere aktivt med innbyggerne
• styrke samhandlingen med frivillige
organisasjoner
• legge til rette for innsyn og praktisere meroffentlighet

Derfor vil kommunen:
• legge til rette for og oppmuntre til deltakelse

Regionsenter med internasjonalt engasjement
Den internasjonale byen
Vi vil at Stavanger skal:
• styrke sin posisjon og videreutvikle seg som en
internasjonal by
Derfor vil kommunen:
• være en attraktiv plass å bo og arbeide for utenlandske arbeidstakere, studenter og forskere
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• videreutvikle internasjonale, strategiske
allianser og nettverk
• øke deltakelsen i internasjonale forsknings- og
utviklingsprosjekter
• bidra til en globalt bærekraftig utvikling

Stavanger i regionen og nasjonen

Derfor vil kommunen:
Vi vil at Stavanger skal:
• være en utadvendt by som samarbeider og
• være en by som er åpen mot omverden
skaper allianser med nabokommuner, andre
• være god på samarbeid med andre
storbyer og internasjonalt
• være klar på sin rolle og sitt ansvar
• ta ansvar som vertskommune på regionalt nivå
som regionsenter i Norges tredje største
og for organisasjoner og kompetanse- og næringsbyregion						 miljø av nasjonal betydning på nasjonalt nivå
							

Kulturbyen
Vi vil at Stavanger skal:
• være en kulturby preget av åpenhet og
tilgjengelighet, nyskapning og kvalitet.
Derfor vil kommunen:
• legge til rette for et raust, mangfoldig og
inkluderende kunst- og kulturtilbud:
- være en Open Port – med åpenhet mot verden, slik visjonen for Stavanger2008 –
europeisk kulturhovedstad var
- vektlegge den internasjonale dimensjonen i
kulturarbeidet
- pleie eksisterende og appellere til nye publikumsgrupper, bidra til kulturelt mangfold og
utvikling av Stavangers byidentitet

- utvikle moderne, funksjonelle og tilrettelagte
kulturarenaer.
• gi gode rammevilkår for skapende kunst- og
kulturuttrykk:
- legge til rette for at profesjonelle kunstnere
og kulturarbeidere har gode arbeidsforhold og
utviklingsmuligheter
- prioritere midler til profesjonelle og innovative
kunstprosjekter
- satse for å kunne tilby flest mulig barn og unge
deltakelse i og opplevelse av kunst og kultur, jf.
kulturskolen, Den kulturelle skolesekken,
Ungdommens kulturmønstring m.m.
- legge til rette for et bredt samarbeid mellom
frivillige og profesjonelle kulturaktører.

Robust og nyskapende næringsliv
Næringsliv
Vi vil at Stavanger-regionen skal:
• være den storbyregionen med størst konkurransekraft og verdiskapingsevne i landet, og der
Stavanger er knutepunktet og drivkraften i
denne regionen
Derfor vil kommunen:
• utøve en motorrolle og være en proaktiv og
samarbeidsorientert partner i regionalt

næringsutviklingsarbeid
• innarbeide regionale næringsplaner, prosjekt og
strategier i egen virksomhet på områder der
kommunen har et ansvar
• ha et godt tjenestetilbud på områder der
kommunen møter næringslivet
• ta spesielt ansvar for urbane næringer og organisasjoner, og næringer som trenger å ligge til sjø

Kunnskapsbyen
Vi vil at Stavanger skal:
• være landets beste vertskommune for utdanning og forskning, og en foretrukket studentby
Derfor vil kommunen:
• ha en aktiv rolle i utviklingen av Stavanger som
student- og universitetsby
• at Universitetsområdet bygges ut etter en hel-

hetlig plan som sikrer den fremtidige utviklingen av universitet og forskning
• at dekningsgraden for studentboliger skal økes
til 20 % innen 2020
• arbeide for at utdanningskapasiteten og
finansieringen av høyere utdanning økes
• bidra til å styrke innovasjon og forskning innen
prioriterte områder
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Handlekraftig organisasjon
Kommunens organisasjon
Vi vil at Stavanger skal:
• være en aktiv samfunnsbygger som er i forkant
og følger opp vedtatte mål og strategier
• sikre likeverdig behandling som myndighetsutøver og tjenesteyter
• være en attraktiv arbeidsgiver som evner å
tiltrekke seg og beholde medarbeidere med rett
og nødvendig kompetanse

Derfor vil kommunen:
• vise en tydelig retning som er kjent og skaper
handling i hele organisasjonen
• sikre rett og nødvendig kompetanse i organisasjonen
• samhandle målrettet i organisasjonen og i møte
med brukere og eksterne samarbeidspartnere
• tilpasse seg til samfunnets endringsbehov, både
gjennom å møte samfunnets endringer i forkant,
og som en respons på disse

Offentlige arealer - behov, utvikling og lokalisering
Vi vil at Stavanger skal:
• ha et offentlig tjenestetilbud som medvirker
til å realisere byutviklingsstrategien om en
tett og urban by med høy tilgjengelighet og lavt
transportbehov
• løse det offentlige arealbehovet på en måte
som skaper robuste fagmiljøer
• utvikle tjenestetilbudet på en måte som bidrar
til å redusere forskjellene i levekår
Derfor vil kommunen:
• at byutvikling og tilgjengelighet skal være

•
•

•
•

styrene for lokaliseringen av kommunale,
regionale og statlige tjenestetilbud
ha lokalisering i senterområder og byutviklingsakser som hovedprinsipp
sikre offentlige arealbehov i arealplanleggingen
og legge en langsiktig tidshorisont til grunn for
dimensjoneringen av arealreserver til offentlige
funksjoner
løse offentlige arealbehov med arealeffektive
og fleksible sambruks- og samlokaliseringsløsninger
legge levekårsundersøkelsene til grunn og bidra
til framtidig lokalisering av offentlige tjenestetilbud som skaper bedre levekår

Plansystemet
Vi vil at Stavanger skal:
• ha et system av planer som bidrar til at ressursene og arbeidet i organisasjonen trekker
i samme retning, er samordnet med nabokommunene våre og sikrer gjennomføring av vedtatte målsettinger
• ha et dynamisk plansystem som ikke er for
omfattende og gir rom for strategisk nytenkning
• ha planer som utløser eierskap og gjennomføringskraft fra både kommunen og andre
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Derfor vil kommunen:
• samordne planene våre internt og med nabokommunene
• arbeide for at samordning gjennom kommunal
planstrategi, handlings- og økonomiplanen og
gjennom gode prosesser for forankring i organisasjonen skal bli stadig viktigere
• vurdere behovet for planer og kapasiteten til
gjennomføring, før nye planarbeider startes
opp
• gjennomføre opplegg for medvirkning i alle
kommunale planer

Del 2 AREALDEL - Bestemmelser og retningslinjer
Generelt om forholdet kommuneplan og detaljplaner
Plan- og bygningslovens prinsipp om forrang av siste planvedtak er gitt i lovens § 1-5 Virkninger av
planer: «Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan
eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller
regional planbestemmelse.»
For eldre reguleringsplaner betyr dette at der kommuneplanen eksplisitt angir ny føring for arealbruk
eller utnyttelse, vil de delene av reguleringsplanen som er i motstrid med kommuneplanen tilsidesettes.
I mange tilfeller vil reguleringsendring være påkrevd for at det skal bli mulig å gjennomføre tiltak der det
er motstrid.
Når kommuneplanen rulleres, oppdateres arealvisningen slik at den gjenspeiler reguleringsplaner vedtatt
etter forrige rullering. Kommuneplanens oppgave er å angi hovedtrekkene i arealbruken, kfr PBL § 11-5.
Når kommuneplankartet oppdateres mot nyere regulering gjengis derfor kun dominerende arealformål.
For eksempel vil veisystemer og mindre arealer med annet formål enn de omkringliggende ikke vises i
kommuneplankartet. Kommuneplanens visning av hovedformål for slike områder, har ikke til intensjon å
overstyre slike mindre arealer med ikke-dominerende formål.

Bystyrevedtak 15. juni 2015
Stavanger bystyre vil understreke at løsningen sikrer endelig avklaring av langsiktig grense mot
landbruk, slik denne vises i juridisk plankart, datert 22. mai 2015, for Stavanger kommune som
helhet, og dette gjelder også for videre oppfølging av byutviklingsstrategien, jmf. brev fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 15. juni 2015.

1 Generelle bestemmelser og retningslinjer
1.1 Bestemmelser om krav til regulering (pbl § 11.9, punkt 1)
1. Arbeid og tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1, samt fradeling til slike formål, kan ikke
finne sted før området inngår i reguleringsplan. For tiltak unntatt plankravet vises til § 2.1.
2. Det skal foreligge områderegulering før detaljregulering for følgende utbyggingsområder:
a. Madla-Revheim innenfor FP 2
b. Forus øst nordre del innenfor hensynssone FP3
c. Dusavik innenfor hensynssone FP 4
d. Mariero innenfor hensynssone FP 1
e. Sunde BO1 innenfor hensynssone FP 5
f. Revheim BO 2 og BO 8 innenfor hensynssone FP 6
g. Universitetsområdet innenfor hensynssone FP 7
3. For enhetlig utbygde områder (områder utbygd etter bebyggelsesplan med formål å oppnå et enhetlig
arkitektonisk uttrykk), kan tilbygg, påbygg, garasjer og fasadeendringer med mer ikke tillates før disse
tiltakene er regulert.
4. For delingssøknader med fire eller flere boenheter kreves regulering.
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1.2 Bestemmelser om dokumentasjonskrav for virkning på omgivelser
(pbl § 11.9 punkt 8)
1. I område- og detaljreguleringsplaner skal det dokumenteres at nærmiljøet rundt planområdet tilføres
nye eller forbedrede kvaliteter, spesielt med tanke på fremkommelighet for gående og syklende,
trafikksikkerhet og grønnstruktur. Ved bebyggelse over 5 etasjer skal lokalklimatiske virkninger
dokumenteres.
2. Reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til viktige siktlinjer i byen, betydningsfulle enkeltbygninger, byens silhuett og viktige landskapstrekk som byens høydedrag, skrentene, strandsonen
og det åpne jordbrukslandskapet. Fjernvirkningen sett fra sjøen og sentrale standpunkt på land skal
dokumenteres. Byggehøyder skal vurderes ut fra tomtens karakter, tilstøtende omgivelser og
prosjektets arkitektoniske utforming.

1.3 Retningslinjer om utnyttelsesgrad og byggehøyder (pbl § 11.9 punkt 5)
Utnyttelsesgrad i byutviklingsakser
1. Ved regulering av utbyggingsprosjekter for 10 boenheter eller høyere eller mer enn 1000 m² BRA bør
2
utnyttelsesgraden   være
i tråd med føringene i tabell 1, forutsatt at bestemmelser § 1.10 om kvalitet
for uteareal/lekeareal er oppfylt.
Tabell 1: Føringer for utnyttelsesgrad
Boligandel (dersom
dette er i tråd med
formålet i arealdelen)

100
60
30
10
0
Avgrensning

Min- maks % BRA i:
- influensområder for
bystrukturerende
kollektivtrasèer vist i figur 1
- 1000m radius fra Stavanger
sentrum (Stavanger stasjon)
- 500 m radius fra
senterområder (midtpunkt)
70-150
90-160
110-170
130-180
160-240
Influensområder for
bystrukturerende kollektivtraseer:
500 m luftlinje fra bystrukturerende
kollektivtrase på/langs fv. 44 og rv.
509, samt 300 m luftlinje fra øvrige
bystrukturerende
hovedkollektivruter vist i figur 1.

Min- maks % BRA i områder
med høy arealutnyttelse vist i
figur 2

90-180
110-200
130-210
150-220
160-300
Områder med høy
arealutnyttelse: Stavanger
sentrum, bydelssentrene,
innenfor 500 m gangavstand fra
jernbanestopp, 300m luftlinje
fra fv. 44 på strekningen
Stavanger sentrum-Nesflåtveien
og langs kollektivakser Forus
(øst-vest+nord kfr kart),
Stavanger Forum, MadlaRevheim områderegulering
(plannr 2424) og
universitetsområdet
Ullandhaug. Dersom nye
beregninger av gangavstand
tilsier endret
gangavstandsområder for
jernbanestopp, kan
kartavgrensningen avvikes.
Interkommunal
kommunedelplan for Forus vil
kunne angi nye områder for høy
arealutnyttelse.

2 Som grunnlag for å beregne utnyttelsesgraden skal interne veger og lekeplasser (kvartalslek), utomhusarealer og parker-

ing på bakkenivå som ligger innenfor utbyggingsområdet regnes med. Friområder og andre fellesfunksjoner som gjelder
for flere byggeområder regnes ikke med. Parkering under bakken regnes ikke med i bruksarealet. I kommunedelplaner og
områdereguleringer kan det i delfelt legges til rette for høyere unyttelsesgrad enn retningslinjen, dersom utnyttelsen for
planområdet samlet ikke overstiger maksimal % BRA angitt i tabell 1.
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Figur 3: Bystrukturerende og øvrige kollektivtraseer
Lunde

RANDABERG
Skeie

HUNDVÅG
Vardenes

By

Dusavik

fj o
rd

Ulsnes

en

Buøy

TASTA
Hålandsvatnet

Store
Stokkavatn

Sentrum

EIGANES
Stokka

Sunde

STORHAUG

Revheim
Mosvatnet

VÅLAND

Paradis

Tjensvoll

MADLA
HILLEVÅG

Mariero

H a f r s fj o r d

HINNA

Grannes

Jåttåvågen

Gandsfj o r d e n

Jåttå

Tegnforklaring
Jernbanestopp, eksist. / framtidig
Viktig stoppested

Godeset

SOLA

Gausel

Bystrukturerende bussveitrasé
Bystrukturerende kollektivtrasé
Øvrige kollektivtraseer
Jernbane
0

500

1000m

Stavanger kommune KB, 05.05.15

18

SANDNES

Kart: KB v/JBI

Forus

Framtidig kollektivtrasé

Figur 4: Områder med mulighet for høy arealutnyttelse
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SANDNES

Kart: KB v/JBI

Områder med høy arealutnyttelse

Utnyttelsesgrad i øvrige områder
2. For boligprosjekter (ti boenheter eller mer) i alle andre områder enn nevnt under punkt 1, gjelder en
utnyttelsesgrad mellom %-BRA 25-70. Bebyggelsen i boligprosjektene bør ha maksimalt fire etasjer.
For næringsprosjekt i andre områder enn nevnt i pkt 1, gjelder utnyttelsesgrad %-BRA 60-150
avhengig av kollektivtilgjengelighet.
Lokalisering av høyhus
3. Det kan planlegges høyhus (>8 etasjer) i Stavanger sentrum, bydelssentrene, ved holdeplassene til
jernbanen, på universitetsområdet, for Stavanger Universitetssykehus og i hensynssoner omforming
ved bussveitrase i fv. 44 og rv. 509. Avklaring av høyhuslokalisering i områdene nevnt foran bør skje
enten i kommunedel- eller områdereguleringsplaner, unntatt for Stavanger Universitetssykehus.
Ved innpassing av høyhus kan høyere utnyttelsesgrad enn angitt i pkt. 1 vurderes og fastsettes særskilt.
Offentlige arealbehov
4. I kommunedelplaner og ved områderegulering av større utbyggings- og byomformingsområder bør
det reguleres arealer eller bruksareal til kommunale boligformål i tråd med boligsosial handlingsplan.
Ved behov bør det også avsettes tilstrekkelige arealer til offentlig tjenesteyting. Behovsvurdering
utarbeides i tilknytning til områdeplan.

1.4 Retningslinjer om boligstørrelser (pbl § 11.9 punkt 5)
1. I reguleringsplaner bør boligtyper fastsettes ut fra å kunne tilby et bredt spekter av boligtyper og boligstørrelser i alle bydeler. Levekårsundersøkelsen skal legges til grunn ved vurdering av boligsammensetning i de enkelte plansakene.
2. I nye reguleringsplaner bør boligstørrelse være minimum 40 m² BRA.
3. Minimum 80% av boligene bør være større eller lik 55 m² BRA og ha 2 rom.
4. For Storhaug og Hillevåg bydeler bør andelen boliger >80 m² BRA være høyere enn 40% i nye
reguleringsplaner.
5. Summen av privat og felles bruksareal for hver bolig i bofellesskap bør være minimum 55m².
Studentboliger kan unntas dette.
6. Deling av boliger i sentrumsnære områder med levekårsutfordringer bør unngås.
7. I områder med ensidig blokkbebyggelse kan en lavere andel leiligheter over 80 m² vurderes. Dette kan
bli aktuelt i områder der familieboligandelen blir ivaretatt dersom et større og utvidet område blir tatt
med i vurderingen.

1.5 Retningslinjer om lokalisering av virksomheter
1. Kommunale og regionale funksjoner som dekker behov for hele befolkningen bør ligge i Stavanger
sentrum og sentrumsnære områder (mindre enn 3 km gangavstand).
2. Offentlige og private servicefunksjoner bør lokaliseres i bydels- og lokalsentrene. Det bør legges til
rette for at kulturfunksjoner og offentlig/privat tjenestetilbud bør gis i disse områdene.
3. Arbeids- og besøksintensive virksomheter bør lokaliseres slik (i prioritert rekkefølge):
a. innenfor sentrumsområdene avgrenset i kommuneplanens arealdel
b. mindre enn 500 m gangavstand fra holdeplassser på bussveitraseen i fv.44 og rv.509.   
c. mindre enn 300m fra øvrige hovedkollektivtraseer.
4. I nye planer bør ikke industri- og lagervirksomheter plasseres i områdene beskrevet i punkt 3a.

1.6 Bestemmelser om hensyn til samfunnssikkerhet (pbl § 11.9 punkt 5)
1. All bebyggelse som har gulv lavere enn kote + 3.0 meter over havet må vurderes med hensyn til
flomfare.

20

2. Ved planlegging av ny bebyggelse nær sjøen skal bygningene ha tilstrekkelig avstand til sjøen for å
eliminere risiko for skade ved pårenning av skip.
3. Til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan for vann og avløp.
Planen skal vise prinsippløsning for vann og avløp i området samt sammenheng med eksisterende
system. Overvannshåndtering og alternative flomveier skal vises i rammeplanen.
4. Det skal sikres tilstrekkelig areal for overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon. Areal
bruksendringer skal ikke medføre økt overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem.

1.7 Bestemmelse om innhold i utbyggingsavtaler (pbl § 11.9 punkt 2)
1. Utbyggingsavtale skal brukes der det er nødvendig å sikre at utbyggingen skjer i samsvar med
intensjoner i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, utbyggingsplan og handlings- og økonomiplan. Det vises til bystyrets Forutsigbarhetsvedtak om utbyggingsavtaler i Utbyggingsplan 2011-2015
datert 26.09.2011, der forutsetningene for bruk av utbyggingsavtaler er definert.

1.8 Bestemmelser om rekkefølgekrav (pbl § 11.9 punkt 4)
1. Utbygging kan ikke skje før teknisk infrastruktur, samfunnsservice og grønnstruktur er tilstrekkelig
etablert.
2. Det skal ved planlegging av utbygginger på mer enn 10 000 m² BRA vurderes behov for rekkefølgekrav
om tiltak for forbedret framkommelighet for kollektivtransport, gående og syklende for å sikre
tilstrekkelig transportkapasitet.
3. Ny arealbruk i Travbaneområdet (BYO3) og Nortura-tomten (BYO 2) på Forus skal avklares i interkommunal kommunedelplan for Forus før detaljregulering.
4. For nye byggeområder bolig på Austre Åmøy skal reguleringsplan angi rekkefølgebestemmelser om
etappevis utbygging fordelt på kommuneplanens tidshorisont.
5. For den del av Kommunedelplan for Paradis-Hillevåg – 116K det er utarbeidet områdeprogram
(datert 16.10.14), gjelder revidert tiltakskatalog (Reviderte retningslinjer for rekkefølgetiltak i Hillevåg)
datert 16.10.14.

1.9 Bestemmelse om universell utforming (pbl § 11.9 punkt 5)
1. Alle reguleringsplaner skal redegjøre for hvordan universell utforming både internt i planområdet og
til omkringliggende områder er ivaretatt.

1.10 Bestemmelser og retningslinjer om kvalitet for uteareal/lekeareal 		
		 (pbl § 11.9 punkt 5)
1.10.1 Bestemmelser om kvalitet for uteareal/lekeareal
1. For boligbygging uten felles/offentlig lekeareal i henhold til punkt 4 skal det avsettes tilstrekkelig areal
til lek på egen tomt (jf. retningslinje 2.1 og pbl. § 28-7)
2. For prosjekter/planer med 4-9 boliger skal det i områder med sentrumsformål og områder med høy
arealutnyttelse definert i §1.3.1 skal det opparbeides sandlekeplass som angitt i tabell 2.
For prosjekter/planer med 4-9 boliger i øvrige områder skal det settes av minimum 30 m² felles/
offentlig uteoppholdsareal pr boenhet på egen tomt.
3. For prosjekter/planer med 10 eller flere boliger innenfor senterområdene skal det settes av minimum
3
16 m² felles/offentlig uteoppholdsareal    pr.
boenhet på egen tomt. Minimum 50 % skal være på
bakkenivå.
3
   Som felles/offentlig uteoppholdsareal både utenfor og innenfor sentrumsformålene regnes areal som er egnet til lek,

opphold og rekreasjon og omfatter den ubebygde delen av tomten som ikke er avsatt til trafikkareal. Restareal og areal avsatt til fellesfunksjoner som avfallshåndtering, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til opphold og medregnes ikke. Areal
til private uteplasser medregnes ikke
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I prosjekter/planer med 10 eller flere boliger i alle andre områder, skal det settes av minimum 30 m²
felles/offentlig uteoppholdsareal pr. boenhet på bakkenivå på egen tomt.
Arealene skal være samlet, utformes universelt og tilrettelegges med varierte bruksmuligheter for
alle aldersgrupper.  Arealene skal ha minimum 50 % sol kl. 15 ved vårjevndøgn og kl. 18 midtsommer.
Støynivå (Lden) skal ligge under grensene for gul sone i T-1442_2012. Alle boenheter skal ha egnet
privat uteplass. Ved opparbeidelse gjelder kommunens norm for utomhusanlegg.
I Stavanger sentrum kan prosjekter helt eller delvis unntas fra kravene dersom dette er nødvendig ut
fra vernehensyn. I områdeplaner kan fordeling av uteoppholdsarealene fastsettes særskilt.
4. I og i tilknytning til boligprosjekter skal funksjoner listet i tabell 2 være tilgjengelig innenfor gitte
avstander. Dersom disse funksjonene ikke allerede finnes, skal de opparbeides/tilrettelegges av
prosjektet.
Tabell 2: Lekeplassnorm
Funksjon

Størrelse- og funksjonskrav

Maks. avstand fra
bolig

Merknad

Sandlek

Minimum 150 m2 egnet areal på
bakkenivå med tilfredsstillende
sol- og støyforhold*. Skal
inneholde min. 3 ulike
lekeaktiviteter, sandkasse og
sittegruppe. Sandlek tillates
plassert over bakkenivå i
senterområdene.
Minimum 1,5 da egnet areal på
bakkenivå med tilfredsstillende
sol- og støyforhold*. Skal
inneholde min. 5 ulike
lekaktiviteter, sittegruppe og areal
for fri lek. Maksimalt 50 % av
arealet kan legges på underbygget
areal. Areal må være regulert i 2
plan. Bygg under bakken skal
dimensjoneres for å tåle
opparbeidelse og
vedlikeholdskjøretøy**.
Ballfelt på min. 20x40 meter +
sikkerhetssoner. Skal kunne
brukes uten konflikt med boliger.

50 m på
trafikksikker vei

Dersom mer enn 25
boliger skal bruke
lekeplassen, må
størrelsen økes med 6
m2 pr bolig.

150 m på
trafikksikker vei

Dersom mer enn 200
boliger bruker
kvartalslekeplassen, må
størrelsen økes med 10
m2 pr. bolig, eller
området må bearbeides
for å tåle økt bruk
(ekstra kvaliteter). Det
må tilføres flere
lekefunksjoner og
aktiviteter.

400 m på
trafikksikker vei

For prosjekter med
mindre enn 150 boliger
kan kravet frafalles.

Kvartalslek

Ballfelt

Sentralt lekefelt

Minimum 6 daa med varierte
aktivitetsområder og
oppholdsareal

Trafikksikker
adkomst

Samlet større lekefelt
for 600-1200 boenheter.
Fastlegges i
områdeplan.

Overordnet
grønnstruktur

Tilgang til hovedturveinettet eller
grønnstrukturen slik den er vist i
kommuneplanen.

500 m på
trafikksikker vei

Kan frafalles der dette
vil medføre urimelige
krav.

*Areal brattere enn 1:3 kan ikke regnes med. Arealene skal ha minimum 50 % sol kl. 15 ved vårjevndøgn
og kl. 18 midtsommer. Støynivå (Lden) skal ligge under grensene for gul sone i T-1442_2012.
** Offentlige lekearealer/friområder med konstruksjoner/bygg under bakken hvor det skal være
tilgjengelig for vedlikeholdskjøretøy skal dimensjoneres for akseltrykk iht. de enhver tid gjeldende krav.
På dekker skal jordtykkelse være 1,2m slik at det kan plantes trær og større vegetasjon.
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1.10.2 Retningslinjer om kvalitet for uteareal/lekeareal
1. Uteoppholds-/lekeareal bør plasseres i tilknytning til eksisterende uteoppholdsareal/lekeareal/
grønnstruktur. Det bør planlegges for funksjoner som supplerer eksisterende funksjoner.

1.11 Retningslinjer om blågrønn faktor ved regulering
1. Områdeplaner bør fastsette konkrete krav til Blågrønn faktor (BGF) med utgangspunkt i minimumsnormen i pkt. 2.
2. I detaljregulering eller byggetiltak, der krav til Blågrønn faktor ikke er fastsatt, bør følgende
minimumsnorm for Blågrønn faktor (BGF) legges til grunn:
- I influensområder for bystrukturerende kollektivakser 4, 1000 m radius fra Stavanger sentrum og
500 m radius fra senterområder kfr. §1.3: 0,7
- Utenfor byutviklingsakser: 0,8
- Allment tilgjengelige gater og plasser: 0,3
Ved konkretisering av blå-grønn-faktor skal temaveileder for Oslo og Bærum kommuner anvendes.

1.12 Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl § 11.9 punkt 5)
1.12.1 Bestemmelser for parkering
1. For næringsbebyggelse skal det i arealplaner og bygge- og delesaker avsettes plass for biler og sykler
i samsvar med tabell 3.  Det skal reguleres areal til overdekket/innelåst sykkelparkering på egen
grunn. Ved etablering av besøks- eller arbeidsplassintensive virksomheter innenfor sone 3, gjelder
parkeringskrav for sone 2.
For området merket grønt i figur 3 avklares parkeringsnorm i egen kommunedelplan. Inntil kommuneplanens parkeringsbestemmelse blir avløst av ny plan, vil parkeringsbestemmelsene i gjeldende
reguleringsplaner fortsatt gjelde. For nye reguleringsplaner frem til ny kommunedelplan er vedtatt, vil
parkeringsbestemmelsene følge Regionalplan Jæren, dvs. 0,75 – 1 parkeringsplasser pr. 100 m² BRA
for den delen av Forus som ligger i kategori I.

Figur 5: Område (merket grønt) unntatt §1.12.1 pkt. 1.
2. For boligbebyggelse skal det i arealplaner og i bygge- og delesaker avsettes plass for biler og sykler
i samsvar med Tabell 4 og Tabell 5, der det velges mellom individuell parkering eller fellesanlegg.
Det skal reguleres areal til overdekket/innelåst sykkelparkering på egen grunn. Sykkelparkering som
løses i fellesanlegg skal være løst med overdekning og låst adkomst. 5 % av plassene avsettes til
gjesteparkering lokalisert nær inngang og med overdekning.
3. For offentlig bebyggelse som skoler, barnehager, kirker, sykehjem og idrettsanlegg vurderes krav til
parkering spesielt og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Tilsvarende gjelder nærbutikker i
sone 3.
4. I alle parkeringsanlegg omfattet av pkt. 1 -3 skal det settes av min. 5% parkering for bevegelseshemmede og min. 5 % parkering for lading av elbil. Nærbutikker er unntatt krav om el-bil-parkering.
4   Bystrukturerende kollektivakser fremgår av figur 1.
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5. I Stavanger sentrum med avgrensing vist på arealplankartet kan kommunen samtykke til frikjøp for all
bilparkering. For næringsetablering kan det frikjøpes 0,9 parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. For bolig
bebyggelse kan det frikjøpes 0,9 parkeringsplasser pr. boenhet.
6. Ved planlegging av fellesanlegg og sambruk mellom bolig og næring, skal det tildeles færre
parkeringsplasser for bil enn det som framgår av disse bestemmelsene.
Tabell 3: Krav til parkeringsdekning for næringsbebyggelse

Bil
Sykkel

Antall parkeringsplasser pr 100 m2 BRA
Sone 3
Sone 1
Sone 2
Øvrige områder kfr.
Øvrige
Områder med høy
figur 3
arealutnyttelse, kfr.
influensområder for
figur 3
bystrukturerende
kollektivtraseer kfr.
figur 3
Min 0,9 - Maks 1,2
Min 1
Min 0,5 – Maks 0,9
Ved frikjøp gjelder
fastkrav 0,9.
Min 3
Min 2
Min 1,5

Tabell 4 Krav til parkeringsdekning for bil for boligbebebyggelse

Individuell parkering
Boliger (4 boenheter
eller mer) med felles
parkering

Antall parkeringsplasser pr boenhet
Beboerparkering
Gjesteparkering
1
1
Maks 1
0,2

Sum
2
Maks 1,2

Tabell 5 Krav til parkeringsdekning for sykkel for boligbebyggelse

Individuell parkering
Felles parkering (4 boenheter
eller mer)

Antall parkeringsplasser pr boenhet
Sentrum
Utenfor sentrum
Min 3
Min 4
Min 2
Min 3

Krav til arealstørrelser for parkeringsplasser: I parkeringsanlegg skal hver plass være minimum 2,5x5 m.
For individuell parkering skal det avsettes 3x6 m pr plass. Handicapparkering skal være minimum 4,5x6
m. Parkeringsplasser for sykkel skal være minimum 0,7x2 m pr plass.
1.12.2 Retningslinjer for parkering
1. Ved all reguleringsplanlegging bør parkering planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg.
Parkeringsanlegg bør i størst mulig grad plasseres slik at gangavstand fra bebyggelse til kollektivholdeplass er kortere eller like lang som avstanden mellom bebyggelse og parkeringsanlegg.
2. Ved utbygging av nye områder bør parkering primært være løst i fellesanlegg som legger til rette for
sambruk. Fellesanleggene bør vurderes lagt under bakken.
3. Utendørs parkeringsareal bør gis en estetisk god utforming gjennom bruk av grøntarealer og
vegetasjon. Ramper bør løses i bebyggelsen.
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Figur 6: Parkeringssoner - virksomheter
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Forus

Sone Forus

1.13 Bestemmelser og retningslinjer om støy (pbl § 11.9 punkt 6)
1.13.1 Bestemmelser om støy
1. Anbefalte støygrenser i Miljøverndepartementets T-1442 skal legges til grunn ved planlegging og
bygging til støyfølsom bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager),
og etablering av støyende virksomheter. Avvik fra anbefalingene i veilederen kan bare gjøres gjennom
plan der nødvendige vurderinger er gjort, og avbøtende tiltak er iverksatt.
2. Tiltak som medfører økning i støynivået friområder og/eller grønnstruktur, kan bare tillates etter at
nødvendige vurderinger er dokumentert og plan sikrer avbøtende tiltak.  Støyskjerming skal føre til at
støybelastningen reduseres.
For hensynsoner stilleområde gjelder bestemmelse angitt i § 3.1.2.
1.13.2 Retningslinjer om støy
1. Avbøtende tiltak mot støy velges i arealplan. Tiltakets plassering, materialbruk og utforming bør ta
hensyn til landskap og bebygde omgivelser, og oppføres med robuste materialer. Alle støyskjermer
bør være mest mulig absorberende. Langs bygater bør hovedløsning være støyskjerming med
bebyggelse. Gjerder benyttes kun unntaksvis eller midlertidig.

1.14 Bestemmelser og retningslinjer om miljøprofil ved nybygg (pbl § 1 1.9
			 punkt 6)
1.14.1 Bestemmelser om miljøprofil ved nybygg
1. For reguleringsplaner med mer enn 50 boenheter eller mer enn 5000 m² BRA skal det med planen
følge et miljøoppfølgingsprogram som redegjør for prosjektets miljøprofil mht. blant annet energibruk
(energikategori), materialvalg, transport og massehåndtering, samt oppfølging gjennom alle ledd fram
til gjennomføring.
2. For reguleringsplaner med færre enn femti boenheter eller under 5000 m² BRA kreves at hensyn til
miljø og energibruk vurderes i planbeskrivelse.
3. For utbygginger med samlet BRA >10 000m2 er det krav om tilrettelegging for vannbåren varme og
vurdering av hensiktsmessig energikilde for området. For Hensynssone infrastrukturkrav i Hillevåg og
på Mariero gjelder egen bestemmelse.
1.14.2 Retningslinjer om miljøprofil ved nybygg og rehabilitering
1. Det bør brukes energikilder som medfører lavest mulig utslipp og på sikt utfasing av klimagasser.
2. Følgende energiløsninger og tiltak basert på fornybar energi bør prioriteres:
- Utnytte lokale varmeressurser (jordvarme, fra sjøvann, overskuddsvarme og fjernvarme mv).
- Lavverdig energi skal velges til oppvarming av bygningsmasse og tappevann.
- Legge til rette for energifleksible løsninger, som for eksempel vannbåren varme.
3. Alle nybygg bør oppføres med svært energieffektive løsninger.

1.15 Bestemmelser og retningslinjer om antennemaster og anlegg for mobile
			 kommunikasjonsnett (pbl § 11.9 punkt 6)
1.15.1 Bestemmelser om antennemaster og anlegg for mobile kommunikasjonsanlegg
1. Plassering skal ikke forekomme i friområder, vernede og naturbeskyttede områder, strandsonen og i/
på bevaringsverdige områder eller bygninger.
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1.15.2 Retningslinjer om antennemaster og anlegg for mobile kommunikasjonsnett
1. Antennemaster bør stilles til rådighet for andre antenneformål og andre operatører så langt dette er
mulig. Utskifting av eksisterende master bør være hovedregel fremfor anlegg av nye master.
2. Mobilmaster, antenner og tilhørende anlegg bør gjennom utforming, fargebruk og avskjermende
beplantning tilpasses bybilde, landskap og eksisterende arkitektur best mulig. Det stilles krav til høy
arkitektonisk kvalitet i utforming av anlegg og omgivelsene. Teknikkrom plasseres så vidt det er mulig i
eksisterende bygninger.
3. Plassering av mobilmaster på steder for langvarig opphold for barn og unge, som skoler, barnehager,
bør unngås.

1.16 Bestemmelser om verdifulle kulturlandskap (LNF-områder og Friområder) 		
			 (pbl § 11.9 punkt 6,7)
1. Bestemmelsene nedenfor gjelder: Kulturhistorisk verdifulle landskap, med høy konsentrasjon av spor
etter tradisjonell landbruksdrift, som illustrert i kommunedelplan for kulturminner.
2. Opparbeidelsestiltak og skjøtsel skal tilpasses kulturlandskapsverdier som åkrer, slåtteenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier, steingarder, bakkemurer, veier, stier og andre fysiske spor etter
tradisjonell landbruksdrift.
3. Nybygg skal tilpasses landskap, topografi og eksisterende bebyggelse.
4. I vurdering av søknad om nydyrking, massefylling og bakkeplanering skal det tas hensyn til om denne
vil endre eller forringe landskapskvalitetene i området.

1.17 Bestemmelser om freda kulturminner (§ 11-9, pkt 7)
1. Det skal tas hensyn til automatisk freda, vedtaksfreda og marine kulturminner ved utbygging og
fortetting.
2. Forholdet til kulturminner vil bli avklart på reguleringsplannivå. Kulturminnemyndigheten har dermed
ikke tatt stilling til arealbruken på kommuneplannivå jamfør kulturminnelovens § 8.4, og arealdelen
har derfor ikke direkte rettsvirkning for freda kulturminner.
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2 Tematiske bestemmelser og retningslinjer
2.1 Bestemmelser og retningslinjer om tiltak unntatt fra plankrav 			
		 (pbl § 11.10 punkt 1)
2.1.1 Bestemmelser om tiltak unntatt fra plankrav
1. Deling og tiltak for å sikre og videreutvikle friområdene og grønnstrukturen der forholdet til
automatisk fredede kulturminner er avklart.
2. Mindre tiltak på eksisterende boligbebyggelse i tråd med kommuneplanen, plan- og bygningslovens
generelle bestemmelser og områdets karakter.
3. Tomtedeling og bygging av småhus der arealbruk, tilkomst og støyforhold er avklart i gjeldende plan,
og der utbyggingen ligger innenfor rammene i gjeldende regulering. For utbygde uregulerte områder
og områder med mangelfulle reguleringer, skal retningslinje 2.1.2 legges til grunn for deling/bygging.
2.1.2 Retningslinjer for tomtedeling uten krav om ny reguleringsplan
1. For at deling av bebygde eneboligtomter skal kunne godkjennes, bør størrelsen på gjenværende og
nye tomter normalt ikke være mindre enn 500 m². For tomannsboliger bør tomtestørrelsen normalt
ikke være mindre enn 700 m².
2. Der det er åpnet for tilleggsleilighet i reguleringsplan, kan det tillates en underordnet leilighet på
inntil 60 m² BRA. En slik leilighet utløser krav til parkering og uterom.
3. Utnyttelsesgrad bør normalt ikke overstige BYA=30% (inklusiv nødvendig parkering).
4. I områder uten høydebestemmelser bør det spesielt legges vekt på tilpasning til høyde på
eksisterende bebyggelse.
5. For hver boenhet bør det normalt opparbeides minst 100 m² egnet uteareal for opphold på bakkeplan
med minimum 8 meters dybde på solrikt areal (mot vest/syd).
6. Det bør legges særlig vekt på vurdering av tiltakets plassering på tomten, topografi, adkomstforhold,
parkering, uterom (kfr bestemmelsene pkt 1.6) og forholdet til nærområdets bebyggelsesstruktur og
områdekarakter.

BEBYGGELSE OG ANLEGG
2.2 Bestemmelser og retningslinjer til næringsformål (pbl § 11.10 punkt 2)
2.2.1 Bestemmelser til næringsformål Dusavik II
1. I områdeplanen skal avsatt nytt næringsområde Dusavik II deles i 2-3 soner med føringer for etappevis
utbygging i sonene.  Hensikten er å sikre konsentrasjon og etappevis husholdering av arealene med
sikte på at arealene skal vare frem til 2040 (eller lengre).
2.2.2 Retningslinjer til næringsformål Dusavik II
1. Området bør reguleres til industri- og lagerbedrifter med tilhørende kontorer som kan dokumentere
behov for sjørettet beliggenhet eller er energirelatert.
2. Maksimum 15 prosent av utbyggingsarealet (BRA) i utbyggingsprosjekter i området bør tillates for
kontorformål.
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2.3 Bestemmelser for kombinerte formål (pbl § 11.10 punkt 2,3)
1. I arealer med kombinert formål merket BO 2, BO 8 a og OF1 på Revheim tillates formålene bolig,
tjenesteyting og næringsbebyggelse. Ved behov skal det innpasses arealer til ungdomsskole,
idrettshall og svømmehall innenfor byggeområdene. Ved regulering av byggeområdene BO 2
og BO 8a skal bebyggelsen gradvis avtrappes mot vest. Viktige grøntområder eller uteoppholdsom
råder skal lokaliseres i de vestlige delene av BO 2 og BO 8a. Bebyggelsen som grenser til grønt- eller
uteoppholdsområdene skal ha maksimalt 2 etasjer og tilpasses landskapet og omgivelser når det
gjelder volum, utforming, materialvalg og fargebruk.
2. I areal med kombinert formål merket BO 1 på Sunde tillates formålene bolig, tjenesteyting og
næringsbebyggelse.
3. I areal med kombinert formål merket KF 3 på Forus (felt C1) tillates formålene næringsbebyggelse og
forretning. Forretning kan etableres dersom det er i tråd med §2.5 pkt. 7b.
4. I areal med kombinert formål merket BO 4 på Austre Åmøy tillates formålene bolig og tjenesteyting.
Det tillates inntil 20 boliger utbygd etappevis, kfr § 1.9 pkt. 4. Det skal planlegges for varierte bolig
typer og –størrelser for alle aldersgrupper.
5. I areal med kombinert formål merket KF4 på Tjensvoll tillates formålene bolig- og næringsbebyggelse.

2.4 Bestemmelse for arealformål idrettsanlegg (pbl § 11.10 punkt 3)
1. Gjennom idrettsområdene skal det etableres turveger og turdrag som binder friområdene sammen.
Turdrag skal ha en korridorbredde på minimum 10 meter.

2.5 Bestemmelser og retningslinjer om etablering av handel og for sentrums-		
		 formål (pbl § 11.10 punkt 2)
2.5.1 Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål
1. Detaljhandel (handel til privat sluttbruker) skal lokaliseres i senterområder slik de er definert på
plankartet (områder for bebyggelse og anlegg sentrumsformål) og innenfor rammene for m²-BRA  5
som er gitt i Tabell 7 under. Engroshandel (salg for videresalg til andre) omfattes ikke av
bestemmelsen.
2. Bruksareal BRA til detaljhandel defineres som summen av salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantineog kontorareal. Areal til parkering og varelevering regnes ikke med.
3. Endringer i avgrensing eller dimensjonering av tillatt m² BRA handelsareal i senterområdene skal skje
på kommuneplannivå. Avgrensning av lokalsentra kan justeres i områdereguleringsplan.
4. Bygningsareal på gateplan i sentraene skal reguleres til publikumsrettet virksomhet med åpne, aktive
fasader.
5. Nye handelsareal i sentrene Mariero, UIS, Madla-Revheim og Forus øst skal inngå i områdereguleringsplan før nytt handelstilbud kan realiseres. Områdeplanen skal gi rekkefølgebestemmelser
om tidspunkt for etablering og utbyggingstakt tilpasset veksten i handelsomlandet.
6. Langs fv. 44 på strekningen fra Hillevågstunnelen til Skjæringen kan det reguleres inntil 5000 m² BRA
detaljhandelsareal på gateplan ut mot fylkesvegen med feltfordeling som i tabell 6.
Tabell 6: Feltfordeling

Feltangivelser i kommunedelplan for Paradis-Hillevåg – 116K
Felt
H2
H19
H23
H24
H27
H29
H30
H40
500
500
500
500
1000 500
1000
500
Tillatt
detaljhandelsareal m2 BRA
5
   BRA detaljhandel defineres som summen av salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal som er nødvendig

for driften av butikkene. Areal til parkering, fellesarealer og varelevering regnes ikke med.
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7. Særskilte områder:
a. Kjøpesenterareal Forus vest
i. Innenfor areal avsatt til forretningsformål i felt A1-A6 i reguleringsplan 1767 for Forus
(Tvedtsenteret) tillates inntil BRA 15 000 m² detaljhandelsareal. Arealrammen for detaljhandel
skal gjennomgås og fastsettes på kommuneplannivå (kommunedelplan) basert på regional
handelsanalyse.
b. Forus felt C1
i. I område merket KF3 kan det etableres en enkelt større forretning med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, som flyttes fra annen lokalisering på Forus.
8. Detaljhandel med biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer kan lokaliseres
i områder vist som næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Ikke plasskrevende varer som
naturlig tilhører de nevnte plasskrevende varegruppene, tillates solgt på maksimalt 15 % av salgsarealet, begrenset oppad til 500 m² BRA.
9. Nærbutikker med dagligvareprofil og handelsareal på inntil 1.000 m² BRA kan etableres i tilknytning
til boligområder utenfor sentre. Avstand mellom nærbutikker og mellom nærbutikker og bydels- og
lokalsentrene skal være minst 800 meter. Kortere avstand kan vurderes der høy befolkningskonsentrasjon gir grunnlag for tettere lokalisering og der barrierer som sterkt trafikkerte veger eller terreng
gjør det hensiktsmessig.
Tabell 7 Arealrammer for sentraene

SENTRA
Stavanger sentrum

SENTERTYPE

MAKS m² BRA TIL
DETALJHANDEL
Fri etablering

Regionalt senter,
kommunesenter,
bydelssenter for EiganesVåland og Storhaug
Bydelssenter
Bydelssenter
Bydelssenter
Lokalsenter

10 500
10 000
30 000
10 000

Lokalsenter
Lokalsenter

4 500
8000

Bydelssenter
Lokalsenter

40 000
13 000

Universitetet i
Stavanger

Lokalsenter

3 000

Jåttåvågen
Forus øst

Bydelssenter
Lokalsenter

10 000
10 000

Hundvågkrossen
Tastarustå
Madlakrossen
Madla-Revheim
Kverntorget
Stavanger
øst/Tinnfabrikken
Hillevåg torg
Mariero
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MERKNAD

Se plankrav
bestemmelse 2.4
pkt. 5.

Se plankrav
bestemmelse 2.4
pkt. 5.
Se plankrav
bestemmelse 2.4
pkt. 5.
Se plankrav
bestemmelse 2.4
pkt. 5.

2.5.2 Retningslinjer for sentrumsformål
1. Det bør legges til rette for blandet arealbruk i senterområdene med forretning, offentlig og privat
tjenesteyting og boliger. Det skal være offentlige møteplasser blant annet tilrettelagt for lek.
2. Sentrene bør være konsentrert og ikke større enn at det sikres korte avstander og god oversikt.
3. Interne gater og plasser bør forbeholdes fotgjengere og syklister og opparbeides med høy standard.
4. Sentrene bør planlegges med oversiktlige atkomstforhold og felles kundeparkering.
5. Senterområder bør planlegges med bymessig kvartalsstruktur. Innelukkede kjøpesenterbygg bør
unngås.

2.6 Bestemmelser om mobilitetsplan (pbl § 11.9 punkt 8)
1. Ved etableringer og bruksendringer (alle formål) med mer enn 50 ansatte eller større enn BRA 1.000
m², skal det utarbeides mobilitetsplan.  I reguleringsplaner skal det utarbeides overordnet mobilitetsplan tilpasset tilgjengelig kunnskap om utbyggingen.
2. Mobilitetsplanen skal inneholde mål for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunes overordnete mål om nullvekst i personbiltransport. Den skal beskrive tilbudet for gående, sykkel,
kollektivtransport og bil og dokumentere følgende:
Bolig
• Antall boenheter
• Antall beboere
• Fordeling av transport gjennom døgnet
• Fordeling av boligprosjektets samlede transport
per transportmiddel
• Tiltak for ønsket reisemiddelfordeling

Virksomheter og andre funksjoner
• Antall ansatte
• Besøksintensitet
• Omfang av vareleveranser og eventuelt
godstransport
• Transport inn og ut av virksomheten:
personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid,
besøksreiser, varelevering, godstransport
• Fordeling av transporten gjennom døgnet
• Fordeling av virksomhetens samlede transport
per transportmiddel
• Tiltak for ønsket reisemiddelfordeling

2.7 Bestemmelser og retningslinjer om brygge- og naustområder
		 (pbl § 11.10 punkt 2)
2.7.1 Bestemmelser om brygge- og naustområder
1. Områdene anses som fullt utbygd. Dette gjelder ikke der plassering av nye naust/brygger er spesifikt
markert i gjeldende reguleringsplan.
2. Retningslinjer for brygger og naust, sammen med gjeldende reguleringsplan, legges til grunn for
endringer og rehabilitering av eksisterende brygger og naust.
3. Dersom det i saksbehandlingen avdekkes manglende samsvar mellom retningslinjer og plan, må
primært planen vurderes endret.
4. Det skal ikke tillates endringer av naturlig terreng ut over det som er nødvendig for bruken til lagring
av båter, med mindre dette er spesifikt tillatt i gjeldende reguleringsplan.
2.7.2 Retningslinjer om brygger og naust
1. Landskapstilpasning: I forbindelse med bygging av naust eller brygger skal det som hovedregel ikke
graves, sprenges eller fylles opp slik at opprinnelig terreng forstyrres. Der det er mulig, skal nødvendig
fundamenteringer finne sted ved peling eller punktfundament.
2. Plassering og størrelse: Naustene skal oppføres med en enkel bygningskropp. Naust kan oppføres
enkeltvis eller i grupper, og kan legges i eiendomsgrense. Nye naust skal tilpasses eksisterende
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terreng.  Ved fornying eller gjenoppbygging skal nye naust normalt ha samme plassering og størrelse
som opprinnelig bygning. Det samme gjelder fornying eller gjenoppbygging av brygge. Naust skal ikke
ha grunnflate større enn 30 m² og mønehøyde kan være på maksimalt fem meter målt fra topp ferdig
gulv.
3. Materialbruk: Brygger skal være i tre eller naturstein, og i dimensjon tilpasset omgivelsene. Naust skal
utføres med materialer i tre eller naturstein. Tegl eller skifer skal benyttes til taktekkingsmaterial. Ved
rehabilitering videreføres eksisterende materialbruk.
4. Utforming: Naust skal ha sadeltak med takvinkel mellom 30 og 40 grader. Overgang mellom tak og
vegg skal utformes med vannbord og vindskie. Naust skal ha treporter i en enkel utførelse, dører med
glassfelt tillates ikke. Naustene kan ha maksimalt tre stk vinduer på inntil 0,75 m² karmmål. Vinduene
skal plasseres slik at de visuelt ikke framstår som et samlet vindusfelt.

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.8 Bestemmelse og retningslinjer til samferdselsanlegg (pbl § 11.10 punkt 2,4)
2.8.1 Bestemmelser om fv. 44 og rv. 509, kollektiv og sykkel
1. Rv. 509 og fv. 44 skal ha egne felt for kollektivtransport og sykkelløsning adskilt fra gående og
kjørende.
2.8.2 Retningslinjer for kollektivtraséer
1. I hovedtraseene for kollektivtrafikk (temakart) bør kollektivtrafikken sikres full framkommelighet i
separate kjørefelt og tiltak for kollektivprioritering i kryss.

2.9 Bestemmelser om stoppesteder for kollektivtrafikk og kollektivknute		 punkter (pbl § 11.10 punkt 2,4)
1. Kollektivknutepunkter og holdeplasser skal ivareta tilgjengelighet for alle brukergrupper, med
universell utforming.
2. På alle holdeplasser skal det avsettes plass for leskur med minimumsstørrelse 4,0 X 2,5 meter. Ved
kollektivknutepunkt og viktige stoppesteder (som vist på temakart for hovedkollektivtraseer) skal det
avsettes areal for doble leskur, sanntidsinformasjon og sykkelparkering.

2.10 Bestemmelser om sykkelnettet (pbl § 11.10 punkt 2,4)
1. Ved all regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter hovednett for
sykkel, jf. temakart skal:
- hovednettet planlegges opparbeides separert fra øvrige trafikantgrupper, med gjennomgående
standard uten systemskifter
- hovednettet skal opparbeides med et fast, jevnt dekke med god friksjon
- det reguleres sykkelfelt med bredde 1,7 - 2,5 meter i gater/veier der årsdøgntrafikken for bil er eller
forventes å være mer enn 4000 i 2030
- sykkelfremføring gis prioritet i kryss med mer enn 4000 ÅDT bil
- hovednettet gis tydelig markering ved oppmerking og skilting i gater/veier med mindre enn 4000
ÅDT bil.
- ikke tilrettelegges for parkering i veier/gater som medfører konflikt med sikker fremføring av sykkel
2. Ved all regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som berører bydelsnettet for
sykkel skal:
- bydelsnettet gis en tydelig markering ved oppmerking og skilting i gatene/veiene
- bestemmelse 2.10 pkt 1 gjøres gjeldende ved trafikkmengde over 4000 ÅDT bil eller ved høy sykkeltrafikk
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3. Ved utvidelser av sykkelstamnettet skal standardkrav i reguleringsplan 2439 for Sykkelstamveg - del
strekning Sørmarka til kommunegrensen, gjelde for planleggingen.
4. Ved all regulering og opparbeiding av sykkelveinettet skal det tas nødvendig hensyn til barns lek og
opphold, fotgjengere og naturmangfold.

2.11 Retningslinje om avkjørsler for kommunale veier
1. For boligbebyggelse tillates en avkjørsel per eiendom. Avkjørsel legges til underordnet vei der det er
mulig.

GRØNNSTRUKTUR
2.12 Bestemmelser og retningslinjer til grønnstruktur (pbl § 11.10 punkt 2,3)
2.12.1 Bestemmelser om grønnstruktur - friområder
1. Det skal sikres god og sammenhengende kontakt innenfor og mellom friområdene.
2. Friområdene skal utvikles og gjøres tilgengelige med tanke på økt opplevelse og aktivitet for allmennheten.
3. Ved skjøtsel og tilrettelegging skal naturmangfold og kulturlandskap søkes bevart.
4. Minste bredde på hovedgrøntdrag er 40 meter. Unntaksvis kan bredde ned til 20 meter tillates på
kortere strekninger hvor bebyggelse, og annet ikke gjør 40 meter bredde mulig.
5. Største avstand mellom bolig og sikker atkomst til nære turområder skal være 500 meter
6. Militær øvingsaktivitet, inkludert øvelseskyting på eksisterende baner, kan finne sted ved Madlatuå,
så lenge aktiviteten er betinget av Forsvarets tilstedeværelse i Madlaleiren.
2.12.2

Retningslinjer om grønnstruktur – friområder

1. Det bør lages skjøtselsplaner for alle større kommunalt eide grønnstrukturarealer i løpet av planperioden for å ivareta hensynene etter pkt 2.
2. Anlegg og installasjoner i de grønne områdene bør ha lavest mulige livsløpskostnader. Kommunen
bør investere med sikte på lavest mulig driftskostnader ved at anlegg og installasjoner bør være vakre
og robuste, og med lite behov for vedlikehold
3. Uønskede, fremmede arter (svartlistede arter) bør unngås i Stavangers grønnstruktur. Det bør nyttes
stedegen vegetasjon i de naturlige områdene.
4. Naturmangfold bør ivaretas, og det bør legges stor vekt på å sikre grunnlag for naturmangfoldet.

2.13 Bestemmelser og retningslinjer om turveger og turforbindelser 			
			 (pbl § 11.10 punkt 2,3)
2.13.1 Bestemmelser for turveger
1. Turvegene skal opparbeides med 3 meter fundament og 2 - 2,5 meter toppdekke av grus
2. Alle turveger skal som hovedregel tilfredsstille prinsippet om universell utforming.
3. Sideareal inngår som del av turvegene og skal i nødvendig grad tilrettelegges for opphold og rasting.
Benker, bord og avfallsbeholdere skal plasseres langs vegen som en del av anlegget, og skal tilstrebe
prinsippet om universell utforming.
4. Turveiene må ikke komme i konflikt med freda eller verna kulturminner. De må heller ikke redusere
verdien av et kulturlandskap/kulturmiljø ved å dele dette opp.
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2.13.2 Retningslinjer for turforbindelser
1. Ved regulering bør turforbindelser sikres som gjennomgående forbindelser for gående og syklende.                         

LNF-OMRÅDER
2.14 Bestemmelser om boliger i LNF-områder (pbl § 11.11 punkt 2)
1. Eksisterende, lovlig fradelte og bebygde boligeiendommer i LNF-områder inngår i planen.
2. Erstatningsbolig, tilbygg og påbygg på eksisterende lovlig fradelt og bebygd boligeiendom kan tillates
inntil BYA 160 m² inkludert garasje/nødvendig parkering. Maksimal gesimshøyde skal være 4,7 meter
og maksimal mønehøyde 7,7 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelse skal ha
saltak.
3. Nye boliger og etablering av flere boenheter tillates ikke.

2.15 Bestemmelse om område for LNF spredt fritidsbolig (pbl § 11.11 punkt 2)
1. Hytter vist i disposisjonsplan for Kalvøy inngår i planen. Eksisterende hytter kan erstattes, og mindre
tilbygg/uthus kan tillates innenfor en total ramme på BRA 125 m2 for hver eiendom, uten krav om ny
regulering.  Erstatningshytter-/tilbygg skal ikke plasseres nærmere sjø, og avstandskrav til nabogrense
skal overholdes. Eventuelle erstatningshytter kan være 20 cm høyere enn eksisterende hytte, dersom
dette er nødvendig ut fra tekniske krav.

2.16 Bestemmelser for sjøarealer (pbl § 11.1 punkt 3,4)
2.16.1 Bestemmelser for kombinerte sjøarealer (NFFF og FF)
1. Sjøarealer merket NFFF er kombinerte flerbruksarealer for formålene natur- og friluftsområde, ferdsel
og fiske.
2. For arealer vist med kombinasjonsformål i sjø i Åmøyfjorden og ved Steinsøy gjelder underformålene
fiske og ankring. Det tillates ikke tiltak som er i konflikt med bruken av områdene til fiske og ankring,
eksempelvis kabler, rør, ledninger eller andre tiltak som kan være til hinder for fiske/sikker forankring.
2.16.2 Bestemmelser for ferdselsområder
1. Innenfor ferdselsområdene merket ankringsområder i Åmøyfjorden og ved Steinsøy tillates det ikke
tiltak som er i konflikt med bruken av området til ankring; eksempelvis kabler, rør, ledninger eller
andre tiltak som kan være til hinder for sikker forankring.
2.16.3 Bestemmelse om etablering av navigasjonsanlegg (pbl §§ 1-8 nr 4 ledd og 11-11 nr 4)
1. I sjøarealene og tilhørende strandsone tillates vedlikehold og nyetablering av navigasjonsanlegg for
sjøtrafikken.
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3 Bestemmelser og retningslinjer for hensynssoner
3.1 Bestemmelser og retningslinjer til sikrings-, støy og faresoner (pbl. § 11-8 a)
3.1.1 Bestemmelser til restriksjonssoner for Stavanger lufthavn Sola H190_Høyde og H190_BRA
Høyderestriksjoner rundt rullebane (H190_Høyde)
6
1. Innenfor hensynssone H190_Høyde gjelder de høyderestriksjonene som er angitt med koter   på
restriksjonsplan for lufthavnen (ENZV-P-08 datert 12.03.2010) gjengitt under og i temakartdel.
Det skal ikke etableres tiltak eller være vegetasjon som overstiger begrensningene i byggehøyde  
7 tråd med disse. Avvik krever dispensasjon
og nye reguleringsplaner må angi maksimal byggehøyde   i
8
fra Avinor .

Figur 7: ENZV-P-08 datert 12.03.2010

6
   For områder mellom kotene skal høydebegrensningen beregnes gjennom interpolasjon (gjelder H190_Høyde og H190_BRA)
7
   Laveste innslagspunkt er kote 53,4 m.o.h.

8
   Avinors saksbehandlingsrutine Normal saksgang i forhold til utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanen i restriksjonsplanen fra

Avinor skal følges. Rutinene er gjengitt bakerst i plandokumentet.
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2. Ved behandling av søknader om tiltak innenfor hensynssonen som endrer lyssettingen rundt
lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken skal Avinor høres.
Byggerestriksjoner rundt navigasjonsanlegg (H190_BRA)
3. Innenfor hensynssone H190_BRA gjelder de høyderestriksjonene som er angitt med koter på byggerestriksjonskart for lufthavnen (ENZV-P-09 datert 12.03.2010) gjengitt under og i temakartdel. Det skal
9
ikke etableres tiltak som bryter høyderestriksjonene  og
nye reguleringsplaner angi maksimal byggehøyde i tråd med disse. Avvik krever dispensasjon fra Avinor 10
.
Figur 8: ENZV-P-09 datert 12.03.2010

3.1.2 Bestemmelser til støysoner
Stilleområder
1. Innenfor hensynssone H290 stilleområder skal det ikke etableres støykilder som øker støynivået.
Avbøtende tiltak skal etableres ved støykilden.
3.1.3 Bestemmelser til faresoner – ras-/skredfare
Områder med fare for steinsprang
1. Innenfor hensynssonene skal det ikke gis tillatelse til nye tiltak eller godkjennes ny regulering før det
er vurdert om nye tiltak er forsvarlig og eventuelt under hvilke vilkår. Som grunnlag for vurderingen
skal det foreligge geoteknisk analyse og risiko- og sårbarhetsanalyse.

9
    Laveste innslagspunkt på land er ca. kote 50. m.o.h.

10
    Avinors saksbehandlingsrutine Normal saksgang i forhold til utsjekk mot byggerestriksjonsflatene rundt navigasjonsanleggene

fra Avinor skal følges. Rutinene er gjengitt bakerst i plandokumentet.
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Område med uavklart grunnforhold Revheim
2. Innenfor hensynsone skredfare på områdene OF1, BO2 og BO 8 a/b på Revheim skal grunnforhold
avklares gjennom ROS-analyse på reguleringsnivå. Hensynssonen med bestemmelse gjelder inntil
reguleringsplan for området er vedtatt.
3.1.4 Retningslinjer til faresone høgspenningsanlegg
Statlige retningslinjer om utredningskrav
1. Innenfor hensynssone H370 høyspenningsanlegg bør statlige retningslinjer fra NVE og Statens strålevern om å utrede tiltak for å redusere stråling ved ny utbygging anvendes. De statlige retningslinjene
bør følges opp i plan- og byggesaksbehandling.

3.2 Bestemmelser hensynssone infrastrukturkrav (pbl §§ 11-8 b og 11-9 pkt. 3)
1. For hensynssone infrastrukturkrav i Paradis, Hillevåg og Mariero, er det krav om tilrettelegging for
vannbåren varme i ny bebyggelse over 1000 m² BRA.

3.3 Retningslinjer til hensynsoner for grønnstruktur, landskap, natur- og
		 kulturmiljø (pbl. § 11-8 c)
3.3.1 Retningslinjer for hensynssone grønnstruktur
Boliger i hensynssone grønnstruktur
1. Eksisterende, lovlig fradelte og bebygde boligeiendommer innenfor hensynssone grønnstruktur inngår
i planen.
2. Erstatningsbolig, tilbygg og påbygg på eksisterende lovlig fradelt og bebygd boligeiendom kan tillates
inntil BYA 160 m² inkludert garasje/nødvendig parkering. Maksimal gesimshøyde skal være 4,7 meter
og maksimal mønehøyde 7,7 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelse skal ha
saltak.
3. Nye boliger og etablering av flere boenheter tillates ikke.
Hillevåg Bergsagelveien
4. Hensynssonen skal ha en gjennomgående gang-/sykkelvei. Uteareal utløst av boliger i tilgrensende
felt, skal plasseres i, eller i tilknytning til, hensynssonen.
Generelt og for regional grønnstruktur vist som hensynssone grønnstruktur
5. Forvaltningen av områdene bør vektlegge allmennhetens tilgang til og opplevelse av områdene som
del av regionens samlede grønnstruktur.
Revheim og Forus øst
6. Hensynssoner for grønnstruktur på Revheim og Forus øst kan konkretiseres og detaljeres på
reguleringsplannivå. Grønnstrukturen bør ivareta forbindelser internt i utbyggingsområdene og til
omkringliggende områder, samt naturmangfold, funksjoner for håndtering av overvann og lokalklima.  
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3.3.2 Retningslinjer for hensynssoner bevaring av naturmiljø
1. Områdene er som følger (med hovedinteresse i parentes):
a. Tjuvholmen, Majoren, Plentingen, Skeieholmen, Svartaskjeret, Ormøyholmen (viktige hekkeplasser
for sjøfugl)
b. Revheimsvågen (våtmark og viktige beite- og rasteområder for trekkfugl)
c. Rossnesvika, Austre Åmøy (våtmark og beite- og rasteområder for trekkfugl)
d. Store Stokkavatn - Madlaforen (våtmark og beite- og rasteområder for trekkfugl, samt gyteområde
for sjøørret)
e. Langøy og Sandøy - arkipelet (natur- og kulturlandskap)
f. Resnes ved Hålandsvatnet (natur- og kulturlandskap)
g. Strandområdet ved Håhammaren (regulert til bevaring i plan 2292).
h. Litle Stokkavatn (regulert til bevaring i plan 2190).
i. Boganesvågen (gruntvannsområde, beiteområde sjøfugl, regulert til naturvernområde sjø i plan
1811).
2. I og inntil områdene bør hensynet til naturmangfold tillegges stor vekt i all forvaltning og planlegging.
Tilrettelegging for friluftsliv, bør underordnes dokumenterte naturverninteresser.
3.3.3 Retningslinjer for hensynssoner bevaring av kulturmiljø
Trehusbyen
1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal
sikres og videreutvikles.
2. Kvartalsstruktur, gateløp, parker, hageareal og verdifulle trær skal bevares.
3. Alle byggearbeider som berører bygningers utseende, herunder tak, skal byggemeldes. Som grunnlag
for behandling skal det redegjøres for nødvendigheten av tiltakene. Det skal beskrives hvordan
endringen forholder seg til bygningenes opprinnelige stiluttrykk og utseende. Forhold til nabobebyggelse skal framgå av situasjonsplan og fasadeoppriss.
4. Originale bygningselementer som vinduer, dører, gerikter, fasadekledning og taktekkingsmateriale,
skal bare fornyes når disse ikke lenger tilfredsstiller rimelige tekniske krav, eller er så skadet at
reparasjon er uaktuelt.
5. Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og material
bruk. Det gjelder særlig vindustyper, ytterdører, gerikter og annet fasadeutstyr, fasadekledning og
taktekkingsmateriale.
6. Tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse og underordnes denne. Tilbygg kan gjerne gis en
moderne utforming. Tilsvarende gjelder nybygg.
7. Ny altan eller veranda skal bare anlegges i tilknytning til hus hvor den inngår som et naturlig
stilhistorisk element. Uteplasser bør primært arrangeres på bakkeplan.
8. Murer, gjerder, portstolper, utendørsbelysning og utvendig belegg skal med hensyn til utforming og
materialvalg være i tråd med opprinnelig eller dominerende formtradisjon i området.
Kulturhistorisk havnelandskap ved Engøy
1. Innenfor hensynssonen bør minnene etter sjørelaterte næringer framstå som et sammenhengende
lesbart historisk kulturmiljø.
2. Nye planer og tiltak innenfor området bør utformes slik at de viderefører tradisjonelle byggemetoder
i bygg og anlegg tilknyttet det maritime miljøet, og sikrer sammenhengen mellom de ulike
elementene i det kulturhistoriske havnelandskapet.
3.3.4 Retningslinjer for hensynssone landskap
Haugåsveien
1. Innenfor hensynssonen bør det sikres bredt utsyn fra Haugåsveien mot Gandsfjorden. I den sentrale
delen skal bebyggelsen ikke overskride kote +22.
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3.4 Bestemmelser for båndlagte områder (pbl § 11-8 d)
3.4.1 Bestemmelser for hensynssoner båndlegging etter naturmangfoldsloven
11
To områder     er
fredet i henhold til vedtak gjort etter naturmangfoldloven av 2009, jf §77:
1. Gauselskogen (edelløvskog). Bestemmelser er gitt i forskrift 1984-12-21 nr 2213: Forskrift om fredning
for Gausel naturreservat.
2. Litle Marøy (fuglereservat). Bestemmelser er gitt i forskrift 1982-05-07 nr 837: Forskrift om fredning
for Litle Marøy naturreservat.
3.4.2 Bestemmelser for hensynssoner båndlegging etter kulturminneloven
3.4.2.1 Bestemmelser hensynssone for middelalderbyen
Området er vist på arealplankartet som hensynssone H730 og er merket «M».
Middelalderbyen er et automatisk fredet kulturminne, jf. lov om kulturminner § 4. For alle tiltak som
nevnt i Kulturminnelovens § 3 skal det søkes om dispensasjon fra lovens bestemmelser. Søknad om dispensasjon må sendes rette kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet skal settes i gang.
Ved tiltak i eller ved Middelalderbyen hvor det er fare for påvirkning av grunnvannsstanden, kreves
avbøtende tiltak og/eller oppfølging ved miljøovervåking og/eller arkeologisk utgravning. Riksantikvaren
avgjør når og hvordan dette gjennomføres.
3.4.2.2 Bestemmelse hensynssoner for automatisk fredede kulturminner
Områdene er vist på arealplankartet som hensynssone H730.
Områdene i hensynssonene er fredet i henhold til lov om kulturminner av 1978, jf. § 4, og omfatter
kulturminner fra før 1537. Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse områdene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene, jf. kulturminnelovens § 3 og § 8.
3.4.2.3 Bestemmelse for hensynssone for vedtaks- og forskriftsfredede kulturminner
Områdene er vist på arealplankartet som hensynssone H730 og er merket «V».
Bygninger og anlegg i hensynssonene er fredet ved enkeltvedtak, jf. lov om kulturminner §§ 15, 19 og
22a. Egne fredningsvedtak eller fredningsforskrifter gjelder. Alle inngrep i bygningene/anleggene som går
ut over vanlig vedlikehold, krever søknad om dispensasjon fra fredningen til rette myndighet, jf. kulturminnelovens §§ 15a, 19 og 22a. Dette gjelder også mindre tiltak som ikke er søknadspliktige etter planog bygningsloven.
3.4.2.4 Bestemmelse for hensynssone for kulturminner i en fredningsprosess
Områdene er vist på arealplankartet som hensynssone H730 og er merket «P».
Bygninger og anlegg i hensynsonene er omfattet av en pågående fredningssak. Disse anleggene skal,
inntil fredningssaken er avgjort, behandles som fredet. Alle inngrep må avklares med rette myndighet;
dette gjelder også inngrep som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

3.5 Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner for felles planlegging og
		 hensynssoner omforming (pbl § 11.8 e)
3.5.1 Bestemmelser for hensynssoner felles plan
Generelt
Arealer innenfor hensynssoner H810 felles plan må reguleres samlet. For områder angitt i § 1.1 pkt. 2
gjelder krav om områderegulering før detaljregulering.
11
     Stavanger kommune, park og vei, har delegert forvaltningsmyndighet for begge reservatene fra og med 01.03.2003 etter

hjemmel i Miljøverndepartementets brev av 25.06.98, jfr. kgl. res. av 25.oktober 1996.
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Særskilt for enkeltområder
Sølyst
Eksisterende bygningsmessige og naturgitte kvaliteter skal innarbeides i felles plan. Avtale om tidsavgrenset landbruksdrift i deler av framtidig friområde vurderes i samarbeid mellom kultur og byutvikling
og miljø og utbygging.
Forus Øst
I felles plan, kfr. bestemmelsenes pkt. 1.1, skal det tas stilling til rekkefølgekrav i forbindelse med flytting
av asfaltverket og etablering av turdrag i strandsonen.  
Mariero
Områdeplanen skal konkretisere avgrensning av nytt senterområde kfr. §§ 2.5/2.5.1, og sikre bymessig
omforming av arealer innenfor hensynssonen høy utnyttelsesgrad tilpasset kollektivtilgjengeligheten.
Våland ved sykehuset
Hensynssonen skal ivareta en eventuell videreutvikling av Stavanger Universitetssykehus på Våland.
Dersom det fattes en endelig beslutning om å flytte sykehuset til Ullandhaug opphører virkningen av
plankravet for hensynssonen.
3.5.2 Bestemmelser for hensynsoner for omforming
1. Innenfor hensynssoner H820 omforming skal det i reguleringsplan konkretiseres blandet utbyggings
formål (unntatt sentrumsformål) med minimum 30 % næringsandel av totalt bruksareal (BRA).
Næringsandelen skal detaljeres ved reguleringsplanlegging innenfor hensynssonene.
2. For hensynsoner omforming på Forus Travbane (BYO 3) og Nortura (BYO 2) skal fremtidig arealformål
avklares i Interkommunal kommunedelplan for Forus før reguleringsplan kan vedtas, jamfør § 1.8.
Dersom det foreligger bindende beslutning om realisering av nytt togstopp på Forus stasjon,
kan retningslinjer for utnyttelse §1.3.1 pkt. 1 anvendes.

3.6 Bestemmelser om skilt- og reklameinnretninger
Definisjoner
Reklameinnretning: omfatter plakater, skilt, bilder, symboler, figurer, ballonger, vimpler, flagg, lys,
markiser, seil, transparenter som reklamerer for varer, tjenester og arrangementer.
Reklametavle: Faste standardtavler vesentlig beregnet for oppklistring av reklameplakater med tidsbegrenset varighet (board).
Tilfeldig reklame: Reklameinnretning og plakater som klistres eller henges på vegger, stolper, gjerder mv.
Variabel reklame: Reklameinnretning hvor budskapet endres mer enn én gang i døgnet, uansett om
vekslingen skjer mekanisk, elektronisk, optisk eller på annen måte.
Lysreklame: Alle typer reklameinnretninger som har lys eller er belyst.
Lyskasser: Tavler med innebygd belysning, plassert mot bakgrunn eller i fri silhuett.
Lysfotreklame: Flyttbare plakater, vimpler, flagg, vippeskilt, vareeksponering mv.
Skilt: Informasjons- og virksomhetsskilt som ikke inneholder reklamebudskap.
Visuell eksponeringsflate: Flaten innenfor en tenkt omramming av ytterpunktene til reklameinnretningen
alene eller i kombinasjon med andre reklameinnretninger som visuelt virker sammen. Bakgrunnsplater
mv. og andre markerte festeinnretninger er en del av eksponeringsflaten.
3.6.1 Bestemmelse om krav til søknad
1. Skilt, reklameinnretninger o.l. kan ikke settes opp uten at kommunen etter søknad har gitt tillatelse.
Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom.
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2. Med unntak for lysreklame kreves ikke søknad for en enkelt reklameinnretning med eksponeringsflate under 0,7 m² som settes opp flatt på byggverk eller innhengning, og som ikke bryter
med innholdet i bestemmelsene. Innretninger som nevnt i første setning, og som har eksponeringsflate over 0,7 m² må ikke settes opp uten søknad.
3.6.2 Bestemmelser om områdehensyn for reklameinnretninger
Generelt
1. Kommunen kan utarbeide eller kreve utarbeidet samlet skiltplan for et avgrenset område eller en
bygning under ett.
2. Lysreklame og variabel reklame må ikke oppføres, med unntak for forretningsstrøk, bydels- og bysentra. Lysreklame som er til sjenanse for boliger tillates ikke.
Naturlandskap og friområder
3. I naturlandskap, landbruksområder, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres
reklameinnretninger.
4. Det samme forbud som fremgår av forutgående punkt 3 gjelder for skilt og reklame som er rettet
mot slike områder, dersom det virker sjenerende eller skjemmende for områdene.
Bevaringsverdige og særpregede miljøer
5. Innenfor særpregede og historisk interessante miljøer kan det bare oppføres reklamer som i grafisk
utforming, materialbruk, utførelse og farger er underordnet og tilpasset miljøets karakter. Dette
gjelder uansett innretningens størrelse. Det skal også tas hensyn til innbyrdes forhold og skala
mellom de aktuelle skilt og reklameinnretninger.
6. Reklametavler (boards) med skiftende reklame for varer, produkter og tjenester, tillates ikke oppsatt
innenfor bevaringsverdige og særpregede miljøer.
7. Skilt og reklame som retter seg mot bevaringsverdige og særpregede miljøer, tillates ikke dersom de
virker sjenerende eller skjemmende for dette miljøet.
8. Skilting langs sjøhusrekken i Vågen, Skagen 7-35, underlegges spesielle hensyn som følge av den
byfasaden dette sammenhengende området utgjør. Det legges vekt på at skilting tilpasses miljøet og
fasadene som en helhet. Reklame tillates ikke.
Boligområder
9. I boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger,
kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene.
10. Skilt og reklame som retter seg mot boligmiljøer tillates ikke dersom det virker sjenerende eller
skjemmende for dette miljøet.
Områder for forretninger og kontorer, senterområder
11. Bestemmelsen i punkt 3.6.2 punkt 2 gjelder for slik områder. Dersom slike områder kommer inn
under område for bevaring, gjelder bestemmelsene i 3.6.2 punkt 5-8 i tillegg.
Industriområder
12. Bestemmelsene i punkt 3.6.1 punkt 1 gjelder for slike områder. Dersom slike områder kommer inn
under område for bevaring, gjelder bestemmelsene i 3.6.2 punkt 5-8 i tillegg.
3.6.3 Bestemmelser om formingskriterier
Generelt
1. Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv
og i forhold til bygningen/bakgrunnen og omgivelsene. Skjemmende utførelse og farger er ikke
tillatt, og kan kreves endret.
2. På byggverk skal skilt og reklamer være underordnet og harmonere med bygningens utforming,
proporsjoner og karakter. Det skal tas hensyn til nabobebyggelse. Dominerende reklame tillates
ikke. Skilt skal ikke være, eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden. Farger
og hovedoppdeling av fasader på bygget og nabobyggene skal respekteres. Skilt skal ikke strekke
seg over på nabobygninger De skal fortrinnsvis plasseres lavt på fasaden, normalt ikke over 1. etasje
på småhus og ikke over vinduer i 2. etasje på større bygg.
3. Skilt, reklamer o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel, eller til fare for omgivelsene.
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4. I områder der reklametavler tillates, må det ikke oppføres innretninger med større sammenhengende areal enn 7,0 m² Ved flere tavler nær hverandre regnes den samlede visuelle eksponeringsflate
som ett skilt.
5. I industri og næringsområder hvor det er flere virksomheter, skal informasjons- og henvisningsskilt så
langt som mulig være samlet i felles presentasjon, fortrinnsvis på bygning. Skilt skal ikke være
dominerende.
6. Frittstående reklamesøyler for skiftende reklame tillates ikke. Frittstående plakatsøyler beregnet for
lokale oppslag skal avpasses og stå i forhold til omgivelsene og eventuell annen reklame i området.
Plasseringen må ta hensyn til siktlinjer og fotgjengertrafikk.
Lysende og variabel reklame
7. Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke benyttes. Lyskasser kan likevel tillates i forretningsstrøk,
bydelssentre og sentrale byområder, dersom utformingen er med lukket front og sider, slik at bare
tekst og/eller symboler gir lys.
Skilt og reklame på bygninger og faste innretninger
8. Uthengsskilt på bygninger o.l. skal ikke ha større bredde enn 100 cm. Fri høyde over grunnen skal
være minst 250 cm. Framspringet må ikke være lenger ut enn at det er minst 50 cm fri horisontal
avstand til fortauskant.
9. For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Antallet kan økes for
arealkrevende virksomheter og for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate.
10. Skilt og reklame må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk eller gesims. Kommunen kan gjøre
unntak for åpne lysrørskilt med frittstående bokstaver o.l.
11. Skilt og reklame på vinduer, herunder plakater, maling eller plastfolie omfattes av bestemmelsene,
såfremt innretningene ikke er naturlig del av en skiftende vindusutstilling.
12. Markiser skal avpasses etter bygningens oppdeling, ha samme bredde som vinduer og døråpninger
og skal ikke være dominerende. Som hovedregel tillates ikke reklame på markiser. Etter en helhets
vurdering kan virksomhetens firmanavn/logo aksepteres. Markiser som vender mot offentlig sted
skal ha fri høyde min. 220 cm over grunnen.  Fremspringet må ikke være lenger ut fra veggliv enn
200cm i sentrumssonen, og slik at det er minst 50 cm fri horisontal avstand til fortauskant.
Bensinstasjoner og kiosker
13. Skiltbestemmelsene gjelder for bensinstasjoner og kiosker. Pumper og annet utstyr skal ha moderat
merking. På pumpetak eller gesims tillates ikke lysende reklamebord.
Diverse reklameinnretninger
14. Tversoverreklame (over gate, plass mv.) og løsfotreklame, som flyttbare innretninger for plakater,
vimpler, flagg, vippeskilt mv. tillates ikke. Unntak kan gis for helt bestemte områder og/eller
situasjoner.
15. Transparenter, seil, flaggstenger, flagg, vimpler, bannere, ballonger mv. omfattes av bestemmelsene.
For særlige, kortvarige tilfeller kan det gis unntak fra bestemmelsene.
16. Arenareklame, som ikke orienteres inn mot selve området, omfattes av bestemmelsene.
Pålegg om fjerning og endring
17. Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre reklamer som er i strid med disse bestemmelsene.
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