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1 Innledning - formålet med rapporten  
 

1.1 Behovet for offentlige arealer  
Etter kommunesammenslåingen 1.1.2020 har Stavanger kommune ca. 144.000 innbyggere og kommunens 

arealer og politisk styring er inndelt i de ni kommunedelene Eiganes Våland, Storhaug, Hillevåg, Hinna, 

Madla, Hundvåg, Tasta, Rennesøy og Finnøy. De sju sist nevnte kommunedelene har kommunedelsenter-

funksjoner i egen kommunedel, mens kommunedelsfunksjoner for Eiganes Vågland og Storhaug er 

lokalisert i Stavanger sentrum.  

Å vurdere behovet for arealer til samfunnets fellesfunksjoner er sentralt i all arealplanlegging. I arbeidet 

med kommuneplanens arealdel 2023-2040 er det gjort noen vurderinger av behovet for areal til offentlig 

tjenesteyting. Det er likevel behov for å jobbe mer grundig med problemstillinger knyttet til dette temaet i 

senere revisjoner av kommuneplanen.  

Byutviklingsstrategien i tidligere Stavanger kommune er videreført i arealstrategien for nye Stavanger, og 

gir føringer for arbeidet med offentlige arealer. Kommuneplanen har bestemmelser og retningslinjer om at 

publikumsrettede funksjoner skal plasseres i bysone A, B eller i kommunedelsentra. 

Hensikten med å gå nærmere inn på behovet for arealer til offentlig tjenester er mange; 

• Det er viktig å sikre tilstrekkelig og hensiktsmessig areal til offentlige tjenester på både kort og lang sikt.  

• Det er viktig at lokalisering av offentlige funksjoner bygger opp under Stavanger kommune sin 

arealstrategi.  

• Det er viktig at plassering av offentlige funksjoner bygger opp under kommunenes strategi om 

transformasjon og fortetting, og det å ha rett virksomhet på rett sted. 

• Det er viktig at de offentlige arealene bidrar til å videreutvikle gode lokalsamfunn og 

kommunedelssentre. 

• Det er viktig at anlegg til offentlige tjenester utnyttes arealeffektivt, og at sambruk og samlokalisering 

vurderes i alle prosjekter.  

Denne rapporten dokumenterer de vurderingene som er gjort i denne kommuneplanprosessen. Rapporten 

viser også til andre planer og dokumenter som er relevante for vurderingene.  

Tidshorisonten for kommuneplanens arealdel for Stavanger er fra 2023 til 2040. Når behovet for offentlige 

arealer vurderes, bør vi tenke lengre og sikre arealreserver for en enda lengre tidsperiode. Dette fordi 

lokaliseringen av arealer til offentlige formål bør ses i sammenheng med sentrums- og tjenestefunksjoner. 

En annen årsak er at ønsket om å sette av arealer til boligbygging er sterkere økonomisk motivert grunnet 

raskere omsetning og muligheter for høyere tomtepriser. Dette har vi erfart også i denne kommuneplan-

revisjonen der vi har fått flere innspill om endring av offentlige områder til områder for kombinert formål 

eller boligbygging.  

Å gi muligheter for boligbygging på eksisterende områder avsatt til offentlig og privat tjenesteyting eller 

utbyggingsområder avsatt til andre formål er ikke i samsvar med kommunens samlede arealbehov. 

Befolkningsveksten er lavere i regionen enn tidligere, og det er avsatt store arealreserver for boligbygging 

både i kommunedelene i Stavanger og i nabokommunene. I sak om grovsortering og prioritering av 

arealinnspill behandlet i kommunalutvalget 07.12.21, er derfor de fleste innspill om nye boligområder eller 

endring av arealformål til boligformål avvist.  

I bygd by kan det være utfordrende å finne egnede arealer til større tjenestebygg eller offentlige areal-

behov. Det tar gjerne flere år å sikre slike arealer gjennom kommuneplan, reguleringsplan og 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233595
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711827?agendaItemId=233595
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byggemodning. Det er derfor viktig å tenke langsiktig, vurdere arealbehovet og sørge for at kommunen har 

tilstrekkelig med arealreserver til skoler, barnehager, sykehjem og andre offentlige tjenester i hver 

kommuneplanperiode.  

Som oppfølging av arbeidet med å regulere arealer er det også viktig at kommunen har en avklart politikk i 

forhold til gjennomføring og strategiske oppkjøp av arealer. Videre at kommunens grunneierrolle forvaltes 

må en måte som bidrar til å iverksette planer som er i tråd med kommunens vedtatte ambisjoner og 

målsettinger.  

I forslag til ny kommuneplanen er det tatt inn bestemmelser for å sikre at behovet for arealer avsatt til 

offentlige tjenester blir vurdert i alle plansaker. Et viktig prinsipp i kommuneplanens arealdel er at det skal 

være samsvar mellom boligbyggingen i et område og arealer avsatt til sosial infrastruktur. 

Nærskoleprinsippet gjør at det som et minimum må sikres arealer for tilstrekkelig barneskolekapasitet i 

gangavstand til omkringliggende boligområder.  

Framtidens kommuneøkonomi utfordres av at det blir stadig flere eldre og at forsørgerbyrden i samfunnet 

øker. Lavere befolkningsvekst gjør at vi må planlegge for en annen utvikling enn den vi har sett de siste 

tiårene. Utviklingen i kommunale tjenester går derfor gjerne i retning av større barnehager, skoler og 

sykehjem som kan driftes mer effektivt og med lavere enhetskostnader. Dette gjør at det kan være behov 

for å utvide noen offentlige tjenestebygg og legge ned andre. Stavanger kommune har i begrenset grad 

vært nødt til å gjøre slike vurderinger. Om dette blir utviklingen videre vil det kunne få konsekvenser for det 

framtidige offentlige arealbehovet.  

I kommuneplanarbeidet har vi vurdert hvilke strategisk viktige områder som bør beholdes for framtidige 

offentlig formål. Det anbefales blant annet å beholde områder på Ullandhaug og Stokka regulert til offentlig 

og private tjenesteyting til dette formålet. Områder og utviklingsmuligheter for offentlige tjenestetilbud i 

Vikevåg er også vurdert i forbindelse med tilbakeføring av områder til LNF. Her kan offentlige tjenestetilbud 

innpasses om områder avsatt til sentrumsformål. 

Det pågår kommunale prosesser som viser at det er behov for nye arealer til noen offentlige formål, mens 

det for eksempel er overkapasitet i barnehagesektoren og behov for å omdisponere barnehageområder til 

andre formål. Dette er omtalt i de kommunale tjenesteplanene.  

Arbeidet med ny skolestrukturplan og vurderinger knyttet til uteromsnorm for skoler og barnehager viser at 

det er behov for utvidelse av noen skoler, og at det bør sikres nye områder for skole i noen skolekretser.  

Gjeldende planer for tjenesteområdet helse og omsorg sier også noe om arealbehovet. Det er blant annet 

behov for å se nærmere på konsekvensene av dette på lengre sikt med bakgrunn i forventet vekst i gruppen 

som er 80 år og eldre.       

For å sikre en god samfunnsøkonomi og god utnyttelse av fysisk og sosial infrastruktur er det viktig å 

prioritere hvilke områder som skal bygges ut først og sist. Prinsippet om å bygge et sted innenfra og ut er 

bra for klima og miljø, og det bygger opp om målsettingen om et kortreist hverdagsliv. I sak i 

kommunalutvalget 1.2.2022 om utdyping av arealstrategi og plangrep i ny arealdel vises det til at 

prioriteringen av de sentrale bysonene også bør understøttes med å styrke den sosiale og offentlige 

infrastrukturen i disse områdene. 

Koordineringsgruppen for kommunale utbyggingsbehov (KUB) vurderer behovet for investeringer og 

planendringer i Stavanger kommune for alle tjenesteområder. Prosjektsekretariat for arealdelen har hatt 

flere møter med koordineringsgruppen for å avklare hvilke arealendringer som bør gjøres i denne 

kommuneplanen.  Denne delrapporten er en oppsummering av det en så langt har konkludert med i 

koordineringsgruppen (KUB) og prosjektsekretariatet. Koordineringsgruppen ledes av kommunaldirektør 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024685?agendaItemId=234421
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024685?agendaItemId=234421
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Bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad og har representanter fra alle tjenesteområder og Stavanger 

utvikling KF. 

Arbeidet med scenarier og befolkingsanalyser lagt til grunn for handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 

legges også til grunn for arbeidet med arealdelen og vurderingene av offentlige arealbehov. Stavanger 

kommune har også utarbeidet en langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIA) for perioden 2019-2034 

der en ser på investeringsbehovet på lengre sikt.   

https://hop2022.stavanger.kommune.no/
https://ldia2019.stavanger.kommune.no/
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1.2 Befolkningsvekst, framskrivinger og boligbygging 
 

Befolkningsvekst 

De siste årene har befolkningsveksten i Stavanger gått fra å ligge på nærmere to prosent vekst i året i 

toppåret 2010, til rundt 0,4 prosent vekst per år.  

 

Figur 1 viser historisk vekst i prosent fordelt på fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Kilde: SSB/Kompas 

Som figur 1 illustrerer, er vekst som følge av fødselsoverskudd synkende, men stabilt. Veksten som følge av 

nettoflytting varierer mer. Nettoflytting består av innenlandsk flytting og innvandring. I årene 2015 til 2017, 

en periode preget av konjunkturnedgang i olje- og energibransjen, var hovedårsaken til den negative 

nettoflyttingen redusert innvandring. Dette, i kombinasjon med at innvandrere dro tilbake til sine hjemland 

som følge av reduserte jobbmuligheter her i regionen. I 2019 var innvandringen tilbake på det nivået den 

var før konjunkturnedgangen i olje- og energisektoren, mens 2020 var preget av rekordlav innvandring på 

grunn av restriksjoner som følge av koronapandemien. 

I 2021 er innvandringen på nytt tilbake etter koronarestriksjonene. For 2021 er årsaken til de negative 

flyttetallene at folk i Stavanger flytter ut av kommunen til andre kommuner i Norge. I første rekke til 

nabokommuner. Den samme tendensen ser vi i flere av de andre norske storbyene.  

 

Befolkningsframskriving - Lavere vekst, eldre befolkning og sentralisering 

Kommunedirektøren lager hvert år befolkningsframskrivinger. Den demografiske utviklingen er helt sentral 

for hvilket tjenestetilbud kommunen vil ha behov for i framtida. I framskrivingen legger vi til grunn 

forutsetninger om framtidig fruktbarhet, dødelighet og flytting. I tillegg gjør vi en vurdering av hvor mye 

boliger det er behov for å bygge, og hvor en forventer at disse boligene vil bli bygget.  
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Figur 2 viser befolkningsframskrivingen fra 2021 og forventet årlig vekst i prosent. Kilde: SSB/Kompas. 

Samtidig som veksten har vært lavere de siste årene, var forventningene som lå i 

befolkningsframskrivingene som ble utarbeidet i 2021 fortsatt lav vekst fremover. Veksten er estimert til 

mellom 0,4 og 0,6 prosent i året fram mot 2040. Mens det midt på 2010-tallet ble opp mot 2.500 nye 

Stavangerborgere hvert år, vil rundt en halv prosent vekst tilsvare 7-800 personer hvert år. 

 

Figur 3 viser et kartutsnitt med sentralitetsindeksen til SSB fordelt på grunnkretser i 

Stavanger. Linjediagrammet viser veksten i befolkningen fordelt på 

sentralitetsindeksen. De mest sentrale områdene har hatt vekst, mens de minst 

sentrale har hatt befolkningsnedgang. Kilde: SSB 

Stavanger kommunen har områder fra alle sentralitetsnivåene i 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin indeks.  

Parallelt med lavere vekst, er det en tendens til at veksten i 

Stavanger har vært sterkest i de mest sentrale områdene. Dette 

gjelder også for den yngste delen av befolkningen, noe som betyr at 

de sentrale områdene av kommunen har hatt sterkest vekst i barnebefolkningen.  

Et annet tydelig framtidstrekk er at en stadig større andel av befolkningen vil være over 80 år. Den eldre 

befolkningen er lite mobil, de som bor her som 70- og 80-åringer, bor etter all sannsynlighet i kommunen 

også som 80- og 90-åringer. Flere eldre er en trend som gjelder over hele landet, også i vår kommune.  
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Figur 4 viser aldersfordelt inn og utflytting til Stavanger kommune fra 2000-2020. Kilde: SSB/Kompas 

Samtidig som de eldre er mest stedfaste, er det de unge voksne og barn som flytter mest, både internt i 

kommunen og ut av kommunen.  

 

Figur 5 viser aldersfordelt internflytting i Stavanger kommune fra 2000-2020. Når flyttingen øker for de eldste, er dette ofte flytting 

fra hjemmet til et omsorgstilbud. Kilde: SSB/Kompas. 

Årsakene til at enkeltpersoner og familier flytter er mange og sammensatte. Som nyetablert familie vil 

plassbehov og boligens utforming ha betydning, men også tilgang til barnehager og skole.  

I skrivende stund er flyktningestrømmen fra Ukraina i ferd med å nå oss i Norge og Stavanger. Det er 

usikkert hvilke konsekvenser dette vil få for befolkningsutviklingen i vår region, og dermed også for 

tjenestetilbudet. 
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Boligbygging 

Boligbehov er knyttet til forventet økonomisk vekst, sysselsetting og innflytting. Samtidig vil endringer i 

husholdningssammensetningen ha betydning for hvilke typer boliger vi har behov for framover. På lang sikt 

er befolkningsvekst avhengig av boligbygging. Et viktig element i befolkningsframskrivingene, og sentralt for 

hvor i kommunen vi får vekst, er hvor det bygges boliger. I tillegg til forutsetninger om fruktbarhet, 

dødelighet og flytting så inngår det en boligkomponent i befolkningsframskrivingene.  

Forventninger om fødselsoverskudd og flytting danner grunnlaget for et boligbyggeprogram som brukes inn 

i befolkningsframskrivingene. Våre framskrivinger hviler blant annet på forutsetninger som statistisk 

sentralbyrå (SSB) legger til grunn. Samtidig er våre egne framskrivinger mer detaljerte, og fordeler veksten 

internt i kommunen og på kommunedelene. 

Samordnet areal- og transportpolitikk 

henger tett sammen med riktig utbyggings-

rekkefølge. Et sentralt element i 

kommunens arealstrategi er å bygge byen 

innenfra og ut rundt hovedkollektivaksene. 

Det betyr at den sentrale byen i bysone A 

og bybåndet mellom Stavanger og Sandnes 

i bysone B har høyest prioritet for 

framtidig utvikling. I kommunedelene som 

ligger utenfor byområdet, det vil si 

Rennesøy og Finnøy, prioriteres fortetting i 

kommunedelssentrene Vikevåg og Judaberg.  

 

 

Figur 6 viser historisk boligbygging fordelt på boligtype, og framskrevet boligbygging. Kilde: SSB/Kompas. 

Behovet for areal til offentlige tjenester avhenger av befolkningsutvikling. Som nevnt over, viser 

framskrivingen vår til en vekst på mellom 0,4 og 0,6 prosent de neste 20 årene. Denne veksten vil skape 

behov for å bygge rundt 10.000 boliger fram mot 2040. Som figur 6 viser, har en stor andel av 

boligbyggingen vært blokkbebyggelse og mindre enheter. Dette vil også være behovet fremover.  
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Basert på befolkningsframskrivingen vår, gir figur 7 et bilde på antatt endring i boligbehov. 

Husholdningssammensetningen de neste 20 årene tilsier færre familier med små barn og flere eldre 

aleneboere.   

  

Figur 7 viser antatte endringer i aldergrupper og husholdninger fra 2021-2040 basert på Stavanger kommune sin 

befolkningsframskriving. Kilde: SSB/Kompas. 

Summert så tilsier våre befolkningsframskrivinger at de neste 20 årene vil det bli flere enpersons-

husholdninger. Det blir færre småbarnsfamilier, og langt flere aleneboere enn den situasjonen vi har i dag. 

Flere aleneboere henger sammen med både eldrebølgen og også en generell tendens i samfunnet til at 

flere forblir enslige også i yngre alder.  
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Figur 8 viser estimerte endringer i husholdninger fra 2021 til 2040 basert på befolkningsframskrivingene til Stavanger kommune. 

Kilde: SSB/Kompas/Stavanger kommune. 

Boligbygging og befolkningsvekst 

I tråd med arealstrategien og utbyggingsrekkefølge, er det den sentrale byen i bysone A og bybåndet 

mellom Stavanger og Sandnes i bysone B som er de høyest prioriterte utbyggingsområdene. I 

kommunedelene utenfor bybåndet, skal kommunedelssentrene prioriteres for utbygging.  
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Figur 9 viser estimerte boligbygging fordelt på kommunedel fra 2022 til 2040 basert på befolkningsframskrivingene til Stavanger 

kommune. Kilde: SSB/Kompas/Stavanger kommune. 

Denne prioriteringen i utbyggingsrekkefølge finner vi igjen i estimert boligbygging fordelt på kommunedel. 

Det er kommunedelene Storhaug og Hinna vi forventer at utbyggingen vil være høyest. 

De aller fleste som flytter, flytter internt i egen kommunedel. Nye blokkleiligheter har ofte få innflyttere per 

bolig, men fordi de fleste som flytter, flytter i egen kommunedel, vil det ofte frigjøres en større bolig i 

samme nabolag. I løpet av de neste knappe 20 årene, fra 2022-2040, er befolkningsveksten anslått til rundt 

14.000 nye innbyggere og et behov for om lag 10.000 boliger. Figuren under viser estimert boligbygging og 

befolkningsvekst fordelt på kommunedeler. 

 

Figur 10 viser sammenhengen mellom boligbygging og befolkningsvekst fordelt på kommunedel. Kilde: SSB/Kompas/Stavanger 

kommune. 

Her er lenke til “demografi, flytting og boligbehov” - kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens arealdel – 

Stavanger 2040.    

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/File/Details/3567657.PDF?fileName=Demografi%2C%20flytting%20og%20boligbehov&fileSize=1603354
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/File/Details/3567657.PDF?fileName=Demografi%2C%20flytting%20og%20boligbehov&fileSize=1603354
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2 Status offentlige arealer i Stavanger  
 
Arbeidet med planstrategi og samfunnsdel for den nye kommunen startet før sammenslåingen og ble 

vedtatt i 2020. Alle kommunene som ble slått sammen reviderte sine arealdeler før kommune-

sammenslåingen. Arealdelene for tidligere Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland kommune er 

gjeldende fram til ny arealdel vedtas våren 2023.  

I tillegg til at det er vist offentlige områder i arealdelene foreligger det områdereguleringsplaner og 

detaljreguleringsplaner fra ulike tidsperioder der det er avsatt offentlige områder.    

Det er vanlig praksis når ny arealdel vedtas at arealbruken harmoniseres med arealformålet i 

reguleringsplaner vedtatt siden sist revisjon av kommuneplanen. Dette er i varierende grad gjort i de 

tidligere kommune, og har derfor vært en prioritert oppgave i denne kommuneplanprosessen.  

For å kunne gjøre ryddearbeidet, er det i dialog med ansvarlige for tjenesteområdene barnehage, skole, 

idrett, større helse og omsorgsbygg, kirker og gravlunder utarbeidet noen prinsipper for visning av 

offentlige arealformål. Statusgjennomgangen har vært nyttig for arbeidet med å vurdere det offentlige 

arealbehovet, og behovet for å avsette nye arealer til offentlige formål i ny kommuneplan.  

Som en del av kommuneplanarbeidet har det pågått tre delprosjekter, der delprosjekt Grønn plan også 

vurderer de grønne områdene og foreslår justeringer i den sammenhengende grøntstrukturen. Offentlige 

tjenestebygg inngår ofte i grøntstrukturen, og arealjusteringer er derfor sett i sammenheng med behovet 

for endringer i grøntstrukturen.  

Prosessen med nye uteromsnormer og status for skoler og barnehager i forhold til anbefalt norm gir viktig 

kunnskap om hvor det bør gjøres en innsats for å bedre arealsituasjonen. Det har ikke vært kapasitet til å 

vurdere dette nærmere i denne revisjonen av kommuneplanens arealdel, men arbeidet med å etablere en 

norm for uterom til skoler og barnehager fortsetter.  

Følgende anbefaling om uteoppholdsareal til barnehage, skole og omsorgssenter er tatt inn som 

retningslinje i kommuneplanen: 

1. Uterom for barnehager skal ha minimum 25-30 m2 uteoppholdsareal per barn. Arealene skal være egnet 
for lek og opphold, ha god sammenheng og kunne gjerdes inn.  

  
2.  For barne- og ungdomsskoler bør det settes av minimum 25-30 m2 godt egnet uteoppholdsareal per elev 

i bysone A og B og min. 30 m2 i øvrige områder i kommunen. Arealene skal være egnet for lek og 
opphold, ha god sammenheng og ligge i direkte tilknytning til skoletomten. Deler av arealene kan være 
regulert som offentlige friområder og inngå som en del av tilliggende grønnstruktur. Ved planlegging av 
nye skoler innenfor eksisterende bystruktur hvor arealkravet ikke lar seg oppfylle skal skolen planlegges 
på en slik måte at minst mulig arealer går bort til bebyggelse, parkering, kjørearealer og andre 
restarealer som er uegnet som uteoppholdsarealer for elevene.  

  
3. Ved helse- og omsorgssenter og bofelleskap bør det bør settes av minimum 25-30 m2 godt egnet 

uteoppholdsareal per 100 m2 bruksareal.  
  

4. Kvalitetskravene i pkt. 1.7 om krav til uterom gjelder også for barnehager, skoler og helse- og 
omsorgssentre.   

 
For å sikre tilstrekkelig areal til offentlig tjenesteyting, er i tillegg følgende bestemmelse tatt inn i 

kommuneplanen;  

“Ved regulering av arealer til boligbebyggelse eller sentrumsformål skal det foreligge en vurdering av 

behovet for arealer til barne- og ungdomsskole, barnehage og annen offentlig tjenesteyting.”   
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Skolegårder, barnehagegens uteareal og andre offentlige arealer har en viktig dobbeltfunksjon i byen og 

tettstedene, både som lekeareal på dagtid og som rekreasjonsareal og til lek på ettermiddag og kveld. For å 

legge til rette for mangfoldige og barnevennlige bomiljøer, og for å skape gode møteplasser, har 

skolegårder og andre offentlige arealer en sentral funksjon. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i 

planleggingen anbefaler at kommunen utarbeider bestemmelser eller retningslinjer om omfang og kvalitet 

på arealer av betydning for barn og unge. Det forutsettes at det i planlegging settes av tilstrekkelig store 

arealer til lek og opphold, og at arealene kan brukes av ulike aldersgrupper og på tvers av generasjoner.       

I samsvar med anbefalingene i de rikspolitiske retningslinjene, er det nå tatt inn bestemmelser og 

differensierte retningslinjer for arealer til offentlig tjenesteyting i kommuneplanen. 

De arealendringene som omtales videre i denne rapporten er større arealendringer, justeringer i 

bestemmelser og retningslinjer og andre forhold det er viktig å avklare og koordinere både med 

tjenesteområdene og politiske utvalg.  
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3 Behovet for arealer til ulike offentlige formål 
 

I dette kapittelet oppsummeres de forhold som kan få betydning for arealer til offentlige tjenester avsatt i 

kommuneplanen.   

3.1 Barnehagene i Stavanger 
Barnehagebruksplanen 2022-2026 viser til befolkningsframskrivingene og en forventning om fortsatt 

nedgang i barnetallene. I perioden 2022-2026 forventer kommunen et redusert behov på mellom 500-600 

barnehageplasser. Gjennom et kriteriesett som omtales i barnehagebruksplanen, reduserer kommunen 

kapasiteten både gjennom å redusere antall plasser innad i barnehager, og gjennom avvikling av hele bygg.  

 
Figur 11 er hentet fra barnehagebruksplanen og viser forventet behov for barnehageplasser. Tallene er basert på 

befolkningsframskrivingene.  

Samlet sett er det tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunene. I tråd med målene i 

barnehageplanen, er det en målsetting at alle får en barnehageplass i eget nærmiljø eller i egen 

kommunedel. Mens barnehagene i de sentrumsnære bydelene har underkapasitet, er det overkapasitet i 

mange av de mer perifere kommunedelene. Barnehagebruksplanen gjør følgende oppsummering; 

• Eiganes og Våland vil ha en liten underkapasitet i 2022. Med ny kommunal barnehage på Teknikken 

våren 2023 vil kommunedelen vil få 150 nye barnehageplasser. Lokalt behov vil da være dekket, og 

kommunedelen har en større overkapasitet som kan dekke behovet for plasser i andre 

sentrumsnære områder 

• Finnøy har nok barnehageplasser å tilby barna. Det forventes stabile barnetall 

• Hillevåg har en betydelig overkapasitet av barnehageplasser. Når nye plasser 

etableres i kommunedeler med underkapasitet, reduseres overkapasiteten i Hillevåg tilsvarende. 

• Hinna har fortsatt en betydelig overkapasitet. Prognosene tilsier at denne situasjonen vil vedvare i 

hele planperioden 

• Hundvåg har en liten overkapasitet i hele planperioden 

• Madla har overkapasitet i vest og underkapasitet i øst i hele planperioden 

• Rennesøy har stabile barnetall og et betydelig større leke- og oppholdsareal enn behovet tilsier 

https://rapportal.stavanger.kommune.no/rapporter/barnehagebruksplanen-2022-2026/
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• Storhaug har fortsatt behov for flere plasser. Med to nye kommunale barnehager på 60 plasser 

våren 2023 og 90 plasser 2024 vil kommunedelen være i balanse 

• Tasta har en liten overkapasitet i planperioden 

 
I 2020 hadde 91,4 prosent av barna i barnehagealder en barnehageplass. Dette er under gjennomsnittet for 

ASSS-kommunene (aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner), hvor tilsvarende tall var 

92,5 prosent i 2020. Barnehagebruksplanen peker også på at kommunedeler med høy andel minoritets-

språklige barn har lavere barnehagedekning, men også i kommunedeler der det er underdekning i 

barnehagetilbudet velger færre å benytte seg av barnehagetilbudet.  

I Stavanger var det 78,4 prosent av minoritetsspråklige barn som gikk i barnehage i 2020. Snittet for ASSS-

kommunene var 83,3 prosent.  

Om lag 62 prosent av barnehagene i Stavanger er kommunale barnehager, mens de resterende 38 

prosentene eies og driftes av private. Kommunen har begrenset mulighet til å styre de private 

barnehagene. Private barnehager kan ha egne opptaksregler, og kan selv bestemme utnyttelsesgraden 

innenfor godkjent leke- og oppholdsareal. Når kommunen har behov for å redusere kapasiteten i enkelte 

områder, er det bare kapasiteten i de kommunale barnehagene en rår over og har muligheter til å endre.  

Når kommunen etablerer nye barnehager, er det et mål at disse skal ha minst seks avdelinger. Dette er for 

å sikre fleksibel bruk og gode fagmiljø.   

Noen av kommunens barnehager driftes fra midlertidige lokaler og er planlagt nedlagt. Dette vil kunne frigi 

tomter til andre formål. Statusnotat barnehager (unntatt offentlighet) viser at det er behov for å rydde i 

arealformål noen steder for å få samsvar mellom arealbruken i arealdelen og i reguleringsplan, og å få et 

hensiktsmessig skille mellom grøntområder.   

Det langsiktige arealbehovet til barnehagebygg er på kommunenivå godt ivaretatt, men tilbudet varierer 

mellom kommunedelene. Det er viktig å ha god dekning også i de sentrale byområdene, og sikre at 

barnefamilier som etablerer seg sentralt i kommunen også har tilbud om barnehageplass i nærheten av der 

barnet bor. Dette vil bygge opp under arealstrategien og utbyggingsrekkefølgen der bysone A og B fortsatt 

skal prioriteres. Kommunens arealstrategi er en videreføring fra tidligere kommuneplaner, og vekst i 

sentrale kommunedeler viser at vi langt på vei har lykkes i å fortette og bygge byen innenfra og ut.  

Det er behov for areal til en barnehage sentralt, helst innenfor levekårssone Sentrum eller Bergeland. Her 

er det en høy andel minoritetsspråklige barn og samtidig er det underdekning i området, noe som 

erfaringsmessig gir lavere barnehagedeltakelse.   

Hillevåg er et vekstområde der det pågår arbeider med flere områdereguleringsplaner. Det er da viktig å 

vurdere behovet for offentlige tilbud på tvers av flere områdereguleringer. Blant annet diskuteres det 

framtidige behovet for barnehageplasser. Per i dag er det overdekning i kommunedelen og barnehager 

legges ned. Det bør gjøres nærmere vurderinger av det langsiktige barnehagebehovet i kommunedelen slik 

at en beholder barnehager og tomter det vil være behov for ved fortetting og transformasjon i 

kommunedelen. 

 

3.2 Barneskoler og ungdomsskoler i Stavanger   
Plan for skolestruktur ble vedtatt av Stavanger kommunestyre 27.09.2021. Planen konkluderer med at det i 

stor grad er samsvar mellom forventet befolkningsutvikling og skolekapasitet i de aller fleste 

kommunedeler. Det legges vekt på at vi i befolkningsframskrivingene forventet lavere, men stabil vekst 

fremover. Veksten i antall barn og unge forventes å bli lav fremover i hele kommunen, samtidig er det en 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714681?agendaItemId=232205
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forventning om at veksten vil fortsette å være høyere i de mest sentrale delene av kommunen enn i de 

mindre sentrale delene.   

 

Figur 12 viser estimert utvikling i befolkningen i barne- og ungdomsskolealder. Figuren er basert på befolkningsframskrivingene. 

Kilde: SSB/Kompas. 

Plan for skolestruktur viser til at på barnetrinnet vil Storhaug skole, Vaulen skole og Våland skole ha behov 

for å utvide kapasiteten. Ny skole på Storhaug og utvidelse på Vaulen er vedtatt og under planlegging og 

bygging. Det vises til at behovet på Våland på kort sikt kan løses ved å justere skolegrenser og/eller utvide 

kapasiteten med midlertidige lokaler. På sikt bør det imidlertid bygges en ny skole som kan avlaste Våland 

skole på sykehusområdet eller i Paradis.  

I tillegg legges det opp til endringer i skolestrukturen i Madla kommunedel, med behov for å avklare 

framtidig lokalisering for Sunde skole. I ny skolestrukturplan forutsettes det at dagens ungdomsskole på 

Revheim skal flytte til avsatt tomt lenger sør på Madla Revheim. 

Plan for skolestruktur peker mot nye oppgaver som en rehabiliteringsplan for skolene, og forskrift for nye 

inntaksområder. Det pågår også et arbeid med ny uteromsnorm for skolene der særlig de sentrale skolene 

har lite uteromsareal pr. elev. Den vedtatte skolestrukturplanen tar ikke hensyn til økt arealbehov som 

følge av en ny uteromsnorm.  

Ved etablering av nye skoler i Stavanger kommune er det en målsetting om at det på barneskoler skal være 

minst tre parallelle klasser (B21 skole) og på ungdomstrinnet bør det være minst seks parallelle klasser per 

trinn (U24 skole).  Dette er både av hensyn til at det må etableres tilstrekkelige fagmiljø for å sikre god 

kvalitet i skolen, og kommuneøkonomi. Opplæringstilbudet vil koste mer per elev på en liten skole enn på 

en stor skole. Holdt sammen med forslag til retningslinjer i kommuneplan og ny norm for uteoppholdsareal, 

er det store areal som må settes av for å kunne romme en skole.  

Framtidig skoletomt i Våland skolekrets 

Etter hvert som det nye sykehuset på Ullandhaug står ferdig, vil Stavanger universitetssykehus (SUS) flytte 

ut av lokalene på Våland og kommunen vil starte å planlegge for ny bruk av det gamle sykehusområdet. 

Plan for skolestruktur 2021-2035 og andre aktører som FAU ved Våland skole peker på SUS-tomten som et 

velegnet alternativ til ny skoletomt.  

FAU på Våland skole peker på SUS-området og Teknikken-tomten som det mest egnede alternativet. Det 

ligger i dag hensynsone omforming i kommuneplanen i dette området. 
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På «Teknikken» arbeides det nå med ny barnehageetablering og et kommunalt initiert boligprosjekt for 

ulike brukergrupper.   

 

I arealplankartet vises hensynsone omforming sosikode H820, og for å sikre tilstrekkelig areal til skoletomt 

er følgende bestemmelse knyttet til videre planlegging i området;   

Det skal foreligge områdereguleringsplan (ORP) før detaljregulering for følgende utbyggingsområder: ORP 

Sykehusområdet Våland. Kravet gjelder ikke for «teknikkentomten».  Det skal settes av tilstrekkelig areal for 

ny grunnskole i områdeplanen. 

Framtidig skolestruktur og skoletomter på Madla, Revheim, Sunde 

Plan for skolestruktur konkludere med at ungdomskolen på Revheim skal flyttes og ny skole bygges på 

avsatt barnehagetomt innen område for Madla-Revheim utbyggingen. Videre at det er behov for å utvide 

arealene eller finne ny tomt for Sunde barneskole.  

I kommuneplanrulleringen har jordvern og tilbakeføring av områder til LNF vært en prioritert oppgave. Det 

er blant annet vurdert om enkelte uregulerte områder innenfor gjennomføringsområde GF10 og GF11 av 

jordverninteresse bør tilbakeføres til LNF. Området ligger i et av de mest verdifulle jordbruksområdene i 

Norge. Etter vedtak i kommunalutvalget 22.3.2022 er kommunens tjenestebehov og øvrige arealbehov 

vurdert og avveid opp mot jordverninteressene.  En har konkludert med at en bør delvis tilbakeføre 

områder innenfor GF10 til LNF, og i tillegg at område GF11 BO1 bør tilbakeføres til LNF. Dette er lagt til 

grunn i det forslaget til framtidig arealdisponering som er lagt inn i høringsforslaget for ny arealdel våren 

2022. 

Områdene ved dagens ungdomsskole på Revheim er i gjeldende kommuneplan avsatt til kombinert formål 

og definert som gjennomføringsområde GF10. Det er også planer om å utvide idrettsanlegget her. Det er 

også aktuelt å bruke noe av arealene til utvidelse av framtidig bussvei. Revheim kirke ligger på motsatt side 

av fylkesveien i forhold til skolen. Det er uavklarte planer for utvidelse av gravlunden rundt kirken. Det er 

videre planer om å makebytte en tomt med Boreal innenfor GF10 for å frigjøre arealene avsatt til ny 

skoletomt på Madla/Revheim. Områdene ligger under marin grense og stabilitet i grunnen er usikker.   

Når det gjelder utvidelsesmuligheter for Sunde skole der den ligger i dag er disse minimale om en tenker 

utvidelse i direkte forlengelse av skoletomten. Kapasiteten på Sunde skole er tilstrekkelig, men behovet for 

ny skole er knyttet til at lokalene er uhensiktsmessige og utdaterte. Med forestående planlegging av ny 

bussvei, behov for å flytte eksisterende bensinstasjon, energistasjon og nylig vedtatt plan om trelasthandel 

innen området er det utfordrende å konkludere endelig med en anbefaling om framtidig arealbruk her i ny 

arealdel. Det vil være behov for å se nærmere på hensiktsmessig skolestruktur og plassering av barne- og 

ungdomsskoler innenfor bysone C opp mot andre arealbehov i neste rullering av kommuneplanen.  

 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024695?agendaItemId=235089
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Utvidelse av skoletomt og idrettsområde ved Kalberg skole 

Skoletomt og idrettsområdet ved Kalberg skole i Hillevåg kommunedel vil bli nærmere vurdert i den 

pågående områdeplan for Hillevåg. Anbefalte arealendring innenfor områdeplanens avgrensing vil bli tatt 

inn i kommuneplanens arealdel ved neste rullering.   

 

3.3 Helse og omsorgsbygg 
I kommunestyret 25. oktober 2021 ble plan for omsorgsbygg 2021-2034 vedtatt. Stavanger kommune har 

som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Kommune er med i nettverk for 

aldersvennlige samfunn. Arbeidet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for 

eldre, Leve hele livet. Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for 

å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike 

aktører og samfunnssektorer. Senteret er en del av helsedirektoratet. 

Planen viser til «Leve HELE LIVET» satsingen, som skal vri måten kommunen leverer tjenester på. 

Målsettingen er at innbyggerne gjennom aktivitet og egenmestring opplever trygghet når helsen svikter og 

kan bo i eget hjem lengst mulig.  

Samtidig er det sentralt å kunne tilby heldøgns omsorg til de som har behov for dette. Plan for 

omsorgsbygg presenterer flere planlagte og pågående byggeprosjekt;  

- Utvidelse av Ramsvigtunet sykehjem. Utvidelsen i to byggetrinn vil til sammen gi 78 

sykehjemsplasser mot dagens 27 plasser. 

- Utvidelse av sykehjemmet på Finnøy. Utvidelsen av sykehjemmet og omgjøringen av bofellesskapet 

til omsorgsboliger med hjemmebaserte tjenester, skal imøtekomme utfordringene denne 

kommunedelen har med mange øyer som ikke har fastlandsforbindelse. Mangelen på 

veiforbindelse gjør det ressurskrevende å gi kommunale tjenester. Det er derfor behov for flere 

omsorgsboliger sentralt på Finnøy, til eldre som har omfattende behov for helsetjenester. Planlagt 

ferdig i 2024.  

- St. Petri bofellesskap og bofellesskap for eldre med demens på Jåttå. St. Petri bofellesskap er 

planlagt med 16 plasser, halvparten av omsorgsboligene vil bli tilrettelagt for eldre som er døve. 

Bofellesskapene er planlagt ferdig i 2024/2025 

- Nytt sykehjem i Jåttåvågen med 150 plasser. Planlagt ferdig i 2026.  

- Rehabilitering og utbygging av Blidensol sykehjem, vil gi anslagsvis 36 nye sykehjemsplasser. 

Anslagsvis ferdig i 2028.  

Byutviklingsstrategien i gjeldende kommuneplan legger opp til at 80 prosent av all utbygging skal skje i 

bybåndet (sone A og B). Dette gjelder også kommunale bygg, inkludert omsorgsbyggene. Boligene som vi 

tilbyr personer med funksjonshemninger eller helsesvikt, bør så langt det er mulig ligge nær sentrale 

knutepunkt eller lokalsentra og nær kollektivtransport. Dette vil være godt for brukerne og samtidig følge 

opp målet om en samordnet og god byutvikling. Sykehjemmene bør så langt mulig ha en god geografisk 

fordeling i kommunen. I tillegg må de ha god tilgjengelighet til kollektiv-transport, både av hensyn til 

ansatte og besøkende.  

De nye sykehjemmene med minimum 100 plasser vil kreve relativt store arealer. Derfor er det viktig å 

vurdere om det er behov for å sette av plass til sykehjem i alle områdereguleringer.  

Plan for omsorgsbygg 2021-2034 har som hovedstrategi at bofelleskapene i størst mulig grad skal være en 

integrert del av annen bebyggelse, for eksempel en boligblokk eller et lokalsenter. Bofelleskapene har som 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714689?agendaItemId=232930
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
https://www.aldersvennlig.no/
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regel 3-16 boenheter, felles stue og kjøkken pluss en personalbase. Bofellesskapene er mindre enn 

sykehjemmene og krever ikke så stor tomt. 

Det er avsatt arealer til offentlig tjenesteyting/sykehjem i områdereguleringene for to utbyggingsområder; 

Atlanteren på Hundvåg og på Madla-Revheim.  

Kommunen står overfor noen samfunnsmessige utfordringer som i stor grad vil påvirke behovet for 

omsorgsbygg og ulike boligløsninger framover. Den demografiske utviklingen peker frem mot at den eldste 

delen av befolkningen vil vokse mest, og veksten i antall eldre starter for alvor etter 2021.  

 

Figur 13 viser prosentvis endring etter aldersgruppe målt fra 1. januar 2020. Tallene er basert på befolkningsframskrivingene til 

Stavanger kommune. Kilde: SSB/Kompas. 

Som figuren over viser, er det gruppen 80 år og eldre som vil ha sterkest vekst i årene framover. Den 

demografiske utviklingen synliggjør også en annen utfordring ved framtidens tjenester; vi blir flere eldre og 

samtidig færre i yrkesaktiv alder, og vi opplever at det er mangel på helsepersonell.  

I behandlingen av plan for omsorgsbygg 2021-2034, vedtok kommunestyret at det er et mål for Stavanger 

at dekningsgraden for eldre over 80 år i heldøgns omsorgsplasser skal være anslagsvis 20,6 prosent også 

etter 2027. 

En sterk økning i gruppen av befolkningen over 80 år de neste årene betyr at veksten i antall 

heldøgnplasser må øke kraftig for å holde dekningsgraden på nivå med målet om 20,6 prosent.  
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Figur 14 viser utviklingen i antall eldre, og hvordan dekningsgraden på antall heldøgnsplasser vil falle selv om det er planlagt store 

utbygginger. Kilde: SSB/Kompas og Stavanger kommune. 

I utvalg for helse og velferd 22. mars 2022 konkretiseres denne problemstillingen i sak 13/22 – Oversikt 

over antall heldøgnsplasser for eldre og dekningsgrad. Der pekes det på at en dekningsgrad på 20,6 prosent 

vil bety et behov for anslagsvis 210 flere heldøgnplasser enn planlagt fram til 2030.  

 

 

Figur 15 viser differansen i antall heldøgnsplasser mellom planlagt utbygging og mål om dekningsgrad på 20,6 prosent, basert på 

plan for omsorgsbygg 2021-2034 og vår egen befolkningsframskriving. Kilde: SSB/Kompas/Stavanger kommune. 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2028069?agendaItemId=235110
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2028069?agendaItemId=235110
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I dag kan en 67 åring forvente å leve nesten 19 år til om en tar utgangspunkt i prognoser og statistikk.           

I samsvar med «leve HELE LIVET» satsingen, er ambisjonen at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som 

mulig. For at det skal være mulig, må både de som eier boligen og de som planlegger nærmiljøet rundt, 

tenke at her skal også eldre kunne leve sine liv, bo og bevege seg. Aldersvennlige boliger og tilgjengelige 

nærområde er positivt for alle, og aldersvennlighet bør være tidlig med i planleggingen.  

Kommunens boligpolitikk er helt sentral for å løse utfordringene den demografiske utviklingen med langt 

flere eldre vil gi. Det er behov for å sikre at eldre med lav inntekt og lav egenkapital får muligheter til å bo i 

egnede universelt utformede boliger. En forsterket kommunal innsats her vil også kunne bidra til å frigjøre 

boliger for barnefamilier, og det vil kunne redusere behovet for kommunale sykehjemsplasser og 

omsorgsboliger.  

 

3.4 Kirker, bygg for annen religionsutøvelse, grav- og urnelund 
Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig for gravplassforvaltningen i Stavanger kommune. Gjennom 

fellesrådet forvaltes kommunens 23 gravplasser og ett krematorium. Gravplassforvaltningen gir tjenester til 

hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.   

Ifølge gravplassloven § 2, er kommunen forpliktet til å ha gravplasskapasitet slik at det til enhver tid er 

ledige graver for minst tre prosent av kommunens befolkning. Tall fra SSB viser at det var 144.699 personer 

bosatt i Stavanger per 1. januar 2022. Lovpålagt gravplassreserve tilsier at Stavanger kommune må ha rundt 

4.500 ledige graver som et minimum.  

Områdeinndelingen for grav- og urnelunder er fordelt på sogn. Det er 22 sogn i Stavanger, de største er 

Hundvåg og Hinna med nærmere 14.000 innbyggere, mens de minste er Sjernarøy og Talgje, begge med 

mellom 5-800 innbyggere. Det er en målsetting at avdøde personer innenfor kommunen primært skal 

kunne gravlegges i eget sogn, eller på den gravplassen de sogner til.  

I arbeidet med kommuneplanens arealdel, er det ryddet i plankartet for kirker og gravplasser. I 

kommuneplankartet skal kirker og bygg for annen religionsutøvelse merkes med sosikode 1160, offentlig og 

privat tjenesteyting. Grav- og urnelund vises som eget formål (sosikode 1700).  

Ved Hetland kirke og Sjernarøy kirke er det gjort justeringer for å harmonere med prinsippene over, og 

Kvekergravlunden på Storhaug er endret fra boligformål til gravlundformål, i tråd med dagens bruk.  

Sjernarøy kirke 

Den norske kirke som gravstedsmyndighet anbefaler at det settes av utvidet areal til gravsted ved Sjernarøy 

kirke. Samtidig bør allerede opparbeidet parkeringsplass innen LNF-område vises som offentlig formål i 

kommuneplanen. Ønsket areal nær kirken ligger på privat grunn og grunneierspørsmålet og andre forhold 

må vurderes nærmere i videre planprosesser, se nærmere omtale av vurderingene i samlerapport 

arealinnspill. 

Døvekirken 

Kirken er vist som boligformål i tidligere kommuneplan, men dette er nå endret til sosikode 1160, offentlig 

og privat tjenesteyting i tråd med vedtatt reguleringsplan. Kirken er ikke en del av den norske kirke, men 

eies av Døvekirkens fellesråd som holder til i Oslo. Grunneier vil bli varslet i forbindelse med endringen.  
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Grav- og urnelund på Tasta 

Grav- og urnelund på Tasta er foreslått tatt ut som gravlund og endret til grønnstruktur/friområde i ny 

kommuneplan. I utgangspunktet er Tasta gravlund et myrområde, og ikke godt egnet som gravlund fordi 

gravene ikke vil brytes ned.  

Myr er et karbonlager, og det vil frigis store mengder karbondioksid dersom jorda dreneres og opparbeides. 

Videre er det registrert et stort biologisk mangfold og rikt dyreliv i myr. Dette er momenter som taler for å 

tilbakeføre Tasta gravlund til grønnstruktur og område for naturrestaurering i kommuneplanen. På den 

annen side så utfordrer dette reservekapasiteten for gravplasser. Gravlunden er 43 da, og det er behov for 

å starte et utredningsarbeid for å finne egnede erstatningsarealer.  

 

3.5 Idrettsområder 
Det er gjort et arbeid for å harmonisere kommuneplankartet knyttet til idrettsanlegg. Prinsippene som er 

lagt til grunn for rydding i plankart er følgende; 

• Idrettsanlegg bør i utgangspunktet ligge som offentlig formål når de ligger i tilknytning til 
skoler og brukes som en del av skolegården på dagtid  
• Parkeringsplasser bør ligge som en del av offentlige områder når de brukes som parkering 
for offentlige tjenestetilbud på dagtid og for idrettstilbud m.m. på ettermiddagstid og i helger  
• Rene idrettsområder i områder med formål offentlig tjenestetilbud bør vurderes endres til 
arealformål idrett i ny arealdel  
• Det bør vurderes å vise detaljert formål på omkringliggende friområder, turdrag, bydelshus 
m.m.  

 
Andre større endringer i kommuneplanens arealdel knyttet til idrettsformål er; 

 

Utvidelse av golfanlegg på Gimle i Madla bydel 

Innspillet fordrer en avveining mellom tre arealbruksinteresser i områder knyttet til landbruk, idrett og 

natur/friluftsliv. Av disse vurderer kommunen landbruk og natur/friluftsliv som tyngst og har valgt å 

opprettholde nåværende formålsvisning i kommuneplanens arealdel. Visning med idrettsformål vil både gå 

på bekostning av natur/friluftsliv på en uheldig måte og i prinsippet åpne for langt mer enn et golfanlegg i 

området. 

Det er likevel gjort tilpasninger i kommuneplanens arealdel som legger til rette for en videreutvikling av 

golfanlegget gjennom visning av et bestemmelsesområde med tilhørende bestemmelse som åpner for at 

det etter nærmere avtale med grunneier kan tillates opparbeidelse av golfanlegg. 

I planforslaget er dagens golfbane inkludert i dette bestemmelsesområdet, samt det prioriterte 

treningsområdet i innspillet fra golfklubben. I tillegg er området enda lenger vest der det er gitt tillatelse 

allerede til utvidelse tatt med. Øvrige områder i innspillet vurderes å ha for stor konflikt med natur- og 

landbruksinteresser, og er derfor ikke tatt inn i planforslaget. 
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