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Hjelmeland kommune har engasjert KAP til å i bistå i utarbeidelse av områdeplan for sentrum.  

Områdeplanen omfatter arealet som er definert som gjennomføringssone G1 i kommuneplanen – se 

illustrasjon over.  Områdeplanen er en juridisk bindende reguleringsplan som bestemmer arealbruk 

og som kan gi grunnlag for byggesøknad. 

 

Bakgrunn for reguleringen er kommuneplanens mål om å styrke sentrums funksjoner og – 

bebyggelse i Vågen og området rundt Prestagarden, banken og Spar.   

 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble vedtatt i formannskapets sak 20/855, 10.09.2020 

 

Dette forenklete planprogrammet beskriver planområdets utgangspunkt og gjennomføring av 

planarbeidet i åtte punkt:  

 

1.  Bakgrunn 

- Beskrivelse av formål: Områdeplanen skal legge til rette for videre utvikling av 

sentrumsområdet. Deler av planen skal gis en detaljeringsgrad slik at det gir grunnlag for 

byggesøknader 

- Beskrivelse av planstatus: Kommuneplanen definerer sentrumsområdet til å omfatte 

Vågen med kommunehus og bebyggelse rundt, Spinneriet, kirken, bedehuset, banken, 

butikken og tilhørende vei og grønne områder 

 

2.  Planområdet 

- Dagens situasjon: Gjennom tidligere mulighetsstudier er det påvist store 

utviklingsmuligheter innenfor planområdet. Det er både rom for utbygging og en bedre 

tilrettelegging av uterom. 

- Arealbruk: Planområdet har lav utbyggingsgrad med store ubebygde arealer mellom 

enkeltbyggene 

- Eiendomsforhold: Mesteparten av arealet er eid av kommunen. Kirken og bedehuset eier 

hver sine områder. Resterende areal (som ikke er vei) eies av private 

 

3. Kartlegging fortettings- og utviklingsmuligheter 

- Steds- og situasjonsanalyse:  På grunnlag av eksisterende materiale (mulighetsstudier og 

innspill til kommuneplanarbeidet) og føringer i kommuneplanen kartlegges 

fortettingsområder og andre utviklingsområder 

- De ulike delene av sentrumsområdet har ulikt potensial. To tyngdepunkt peker seg ut; 

området rundt kommunehuset i Vågen og området rundt banken, butikken og 

omsorgssenteret. Gjennom planarbeidet skal fortettingspotensial og videreutvikling av 

uterom undersøkes.  

- Områdeplanen skal sikre eksisterende og nye sammenhenger internt i og til planområdet 

utenfra. Til grunn ligger kommuneplanens føring om å styrke langs- og tverrgående 

forbindelser. Områdeplanen skal også sikre utbedring av bro og kopling mot Burmaveien 

- Strategi: Delområdene vurderes etter hvilke tiltak som er best egnet til gjennomføring, 

med en prioritering av rekkefølg 



4. Planens innhold  

- Mål: Planen skal legge til rette for en stedsutvikling basert på fortetting av bebyggelsen 

og oppgradering av uterommene i sentrumsområdet 

- Gjennomføring: Planen rommer en prioritert gjennomføring av utbygginger og tiltak i 

uteområder, for eksempel i form av gjennomføringsområder.  Disse knyttes opp til «Krav 

om rekkefølge av tiltak» 

 

 

 

5. Arbeidsopplegg 

- Synliggjøring: I arbeidet med å identifisere mulige fortettingsområder skal mulig 

utbyggingsareal synliggjøres – både for å kunne vurdere konsekvenser av dette og for å 

kunne gå i dialog med mulige aktører 

- Aktører: Mulighetsskisser diskuteres med grunneiere og andre lokale utviklingsaktører. 

Det kan også være aktuelt å kontakte eksterne utviklingsaktører. 

 

6.  Utredningstema  

- Planen vil omfatte utredninger knyttet til følgende forhold: ROS-analyse, grunnforhold og 

flom. I tillegg skal det gjøres vurderinger av forhold rundt vann- og avløp, brannredning, 

renovasjon, samt eventuelt trafikk, støy, vind og miljø.  

 

7. Prosess og medvirkning 

- Medvirkning: Vi ser for oss medvirkning i form av åpent møte når skisser til utvikling 

foreligger. I tillegg til dialog med grunneiere underveis vil det være nyttig også å invitere 

interesseorganisasjoner til informasjonsutveksling og innspill. Det vil også vurderes  

medvirkningsopplegg knyttet til utforming av delområder eller -tema. Det arrangeres 

åpne møter ved oppstart og utleggelse til ettersyn.  

 

8.  Fremdrift 

- Vi ser for oss følgende fremdrift ut fra de gitte forutsetningene, slik vi ser dem i dag  

- Oppstart, informasjonsmøte   november 2020 

- Kartlegging, utvikling av skisser  november20 – januar 21 

- Dialog, medvirkning   januar – mars 2021 

- Utredninger    mars – mai 2021 

- Planmateriale    mai – juni 2021 

- Politisk behandling av planforslag  august 2021 

- Offentlig ettersyn    september – oktober 2021 

- Endelig vedtak     desember 2021 
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