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Innledning 
 

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere i 

valgperioden. Arbeidet er hjemlet i Plan – og bygningsloven (pbl) § 10-1. Planstrategien skal vedtas 

senest ett år etter kommunestyrets konstituering. 

Lenke til Plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 

I planstrategien tar kommunestyret stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis, 

eller videreføres som den er. 

Kommuneplanen er kommunens viktigste verktøy for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling, 

arealforvaltning og tjenesteproduksjon. 

I Plan- og bygningsloven (pbl) har kommuneplanleggingen blitt tydeligere med større vekt på god 

kobling mellom kommuneplan og økonomiplan. Planleggingen skal bli bedre, enklere og mer tilpasset 

kommunens behov. 

I tillegg til Plan- og bygningsloven er Folkehelseloven og Forskrift om oversikt over folkehelse 

relevante i forhold til å fremme en samfunnsutvikling med fokus på folkehelse og utjevning av sosiale 

helseforskjeller.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-

692?q=forskrift%20om%20oversikt%20over%20folkehelse 

 

Kommuneplanleggingen må være aktuell og tilpasset de samfunnsutfordringene kommunen står 

over for. 

Har kommunestyret bestemt at kommuneplanen skal revideres bør ikke planprosessen ta for lang 

tid. Dette gjelder spesielt samfunnsdelen. Det er viktig med bred deltakelse, men planarbeidet må 

ikke gjøres for komplisert eller omfattende. Planarbeidet må tilpasses kommunens behov. 

 

 

Planstrategiens funksjon og plassering i planhierarkiet 
 

Kommunens planstrategi er ikke en plan, og skal derfor ikke legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

Forslag til vedtak (i praksis selve planstrategien) skal gjøres offentlig minst 30 dager før 

kommunestyret behandler saken. Det er her naturlig å benytte kommunens hjemmeside, samt legge 

planstrategien tilgjengelig i Rådhusets resepsjon. For øvrig skal det innhentes synspunkter fra statlige 

og regionale organer og nabokommuner. Dette ordnes ved å informere om hvor dokumentet er gjort 

tilgjengelig og sette en frist for tilbakemelding slik at man rekker å gjøre evt endringer før 

planstrategien behandles av kommunestyret. 

Planstrategien er, som sagt, ikke en plan, men kommunestyrets verktøy for å avklare hvilke 

planoppgaver de vil prioritere i planperioden for å oppnå den ønskede samfunnsutviklingen. I 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692?q=forskrift%20om%20oversikt%20over%20folkehelse
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692?q=forskrift%20om%20oversikt%20over%20folkehelse
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planstrategien skal det gjøres en vurdering av kommunens planbehov ut fra muligheter og 

utfordringer knyttet til kommunen som organisasjon (tjenesteyter) og samfunnsutvikler. Gjennom 

planstrategien styres den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal gjennomføres. 

Det kan ikke reises innsigelse til planstrategien, den kan ikke påklages og er ikke juridisk bindende. 

Planstrategien skal ikke inneholde mål og strategier, disse skal fastsettes i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

Kommunens planer slik som kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen skal legges ut til høring og 

offentlig ettersyn i seks uker. 

Fag- og temaplaner utgjør et stort planvolum i kommunene. Med fag- og temaplaner menes for 

eksempel hovedplan for vann og avløp, skolebruksplan eller rusmiddelpolitisk handlingsplan. Noen 

av disse planene er lovpålagte, andre velger kommunen å lage selv. Ikke alle trenger politisk 

behandling. 

 

 

Pbl § 11-1 Kommuneplan 
 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 

arealdel. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, 

og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. 

Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien, og legge retningslinjer og pålegg fra 

statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte 

områder, temaer eller virksomhetsområder. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges. 
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Årshjulet og fireårshjulet 
 

I et rullerende kommunalt plansystem vil det løpe to «planhjul» - årshjulet og fireårshjulet. 

Hvert fjerde år tar kommunestyret stilling til om kommuneplanen skal revideres. Denne rulleringen 

kalles ofte fireårshjulet. Den kommunale planstrategien utgjør derved navet i det fireårige planhjulet. 

I tillegg løper årshjulet med årlig rullering av handlingsdel med økonomiplan, årsbudsjett og 

årsmelding/regnskap. 

Se figur 1, Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet 
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Status og føringer 
 

Strategi kan defineres som veivalg for å nå bestemte mål. De veiene vi velger må planlegges. En 

kommunal planstrategi dreier seg om dette. Med utgangspunkt i ønsket utvikling for Lundsamfunnet 

skal planstrategien konkretisere kommunens planbehov. 

 

Administrasjonen har under utarbeidelsen av dette dokument fått føringer og gode råd fra bl a 

Rogaland Fylkeskommune. Planstrategien tjener i hovedsak ett formål, å legge føringer for hvilke 

planer som skal revideres til hvilken tid. 

Det er anbefales at planstrategien vedtas i løpet av vårhalvåret, slik at man kan ha fullt fokus på 

prosessene tilknyttet revisjon av kommuneplanens samfunnsdel fra høsten av.  

Samfunnsdelen er en stor og viktig plan som bl a legger føringer for kommuneplanens arealdel. Det 

ble gjort en grundig jobb sist planen ble revidert, og mye av dette står seg enda. Det kan likevel være 

nyttig å være åpen for å innarbeide endringer i forhold til mulighetene vedr ny E-39 samt oppdatere 

iht nasjonale og regionale føringer som er kommet til siden sist.  FNs 17 bærekraftsmål legger også 

føringer som må hensynstas. 

Av mer lokal karakter er det naturlig å bruke rapportene som ble kjøpt inn i forbindelse med 

Pilotprosjektet som grunnlagsmateriale. Det samme gjelder sluttrapporten fra samme prosjekt.   

Sist men ikke minst bør prosessene i nylig vedtatt omstillingsprosjekt med arbeidstittel 

«Attraktive/smarte lokalsamfunn» implementeres i prosessene rundt revisjon av samfunnsdelen. 

Rogaland fylkeskommune, Nordic Edge og representanter fra lokalt næringsliv er våre 

samarbeidspartene i dette prosjektet. Hovedproblemstillingen i prosjektet handler om hvordan man 

rekrutterer og beholder høyteknologisk arbeidskraft i Lundsamfunnet.  

 

Det er viktig å skynde seg langsomt for å sikre god kvalitet på revisjonen av samfunnsdelen. Vi rådes 

derfor til å vente til 2022 før vi starter arbeidet med revisjon av arealplanen. Arealplanen er relativt 

ny, og trenger derfor ikke en full revisjon. Deler av planen må rulleres, stikkord her er f eks. ny E-39. 

 

For øvrig viser matrisen «Planoversikt 2020 – 2023» hvordan man tenker i forhold til de viktigste 

planene våre. 

Strategisk næringsplan(SNP) er det naturlig å begynne revisjonen etter at vi ser hvilke føringer 

samfunnsdelen og omstillingsprosjektet bringer med seg, slik at revisjonen får så god kvalitet som 

mulig. 
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Nasjonale føringer og forventninger til kommunal planlegging 
 

Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

for å fremme bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal blant annet følges 

opp i fylkeskommunens og kommunens arbeid med planstrategier og planer.  

 

Regjeringen peker ut fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 

 

Regjeringen vil at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids 

største utfordringer. De skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

I tillegg er det en rekke lover og statlige planretningslinjer som legger føringer for den kommunale 

planleggingen, og som kan gi grunnlag for innsigelser. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 kan lastes ned her:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-

planlegging-20192023/id2645090/ 

 

Lenke til informasjon om FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

 

 

Regionale føringer og planer 
 

Regionale planer skal bidra til fysisk, miljømessig, økonomisk og sosial utvikling i fylket. 

Fylkeskommunen er våre regionale folkevalgte, og har ansvar for å utarbeide de regionale planene i 

samarbeid med blant andre kommunene. 

Fylkeskommunen utarbeider sin egen planstrategi som beskriver viktige regionale utviklingstrekk og 

utfordringer i Rogaland. Prioriterte områder i fylkeskommunal planstrategi for 2017 – 2020 var 

attraktive steder, næringsutvikling, utdanning og kompetanse, internasjonalisering, areal og 

transport samt utvikling og oppfølging av regionale planer. 

Arbeidet med Regional planstrategi Rogaland 2021 – 2024 er nå i gang. Den nye planstrategien skal 

vedtas i oktober 2020.   

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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I et innledende møte i fjor høst kom blant annet dette frem om situasjonen i Dalane (kilde: Rfk): 

 

Svakheter: 
 

 Ungdommen har for lite kjennskap til hva som finnes av kompetansearbeidsplasser i 

regionen. 

 Kommunene sliter med å rekruttere og beholde ansatte i kompetansekrevende stillinger.  

 Stor utpendling.  

 Ungdommen flytter ut for å studere og kommer ikke tilbake. 

 Lav kompetanse vedr klimautfordringer? 

 Folketallet i Dalene synker, befolkningen blir endre. Negativt fødselsoverskudd. 

 For dårlig kollektivtilbud, dvs for avhengig av bil. 

 

Muligheter: 
 

 Dalane videregående skole har fått egen utdanning for operatører til vindkraftverk. 

 Kan kommunene vha mer fagsamarbeid beholde arbeidskraften og skape mer attraktive 

miljøer? 

 Gode muligheter for fornybar energi. 

 Mineralforekomster. 

 Bedre fiberdekningen. 

 Dobbeltspor til Egersund. 

 Bedre planlegging av nærings- og industriområder, inkl muligheter for kraftkrevende industri. 

 

Disse temaene/problemsstillingene kan være relevante også for Lund. Det er naturlig at man 

kommer tilbake til disse når arbeidet med samfunnsdelen begynner. Eksempelvis er punktet «For 

dårlig kollektivtilbud» svært aktuelt, og man kan kanskje utvide problemsstillingen lokalt til å 

inkludere taxitilbudet? 

 

Våre naboer i øst, Listerkommunene, har lykkes i å utarbeide en del felles planverk, f eks felles 

Strategisk næringsplan, Listerplan, Energi- og klimaplan Lister m fl. 

Dalanekommunene har trolig et uutnyttet potensiale. Det er grunn til å tro at man hadde stått 

sterkere og lykkes bedre med samfunnsutviklingen i Dalane hvis man hadde samarbeidet mer på et 

overordnet nivå. 
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Utvalgte lenker til relevant informasjon fra Rogaland Fylkeskommune: 
 

 Regionale utviklingstrekk – Rogaland 2020 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samfunnsutvikling/regionale-utviklingstrekk/regionale-

utviklingstrekk-2020.98926.aspx 

 

 Regional planstrategi 2017 - 2020 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/regional-planstrategi-2017-2020/ 

 

 Bærekraftig utvikling i Rogaland – utfordringer og muligheter 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-

planstrategi-2021-2024/barekraftig-utvikling-i-rogaland-utfordringer-og-muligheter/ 

 

 Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019 - 2030 

https://www.rogfk.no/_f/p1/i92a1fd95-a0c7-473d-a183-1bf25e3e7c57/rp-dalane-2019-

plandokument.pdf 

 

 Mulighetene i Dalane, regionalplan for Dalane 2019 - 2030 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-

samferdsel/areal/regionalplan-for-dalane-2019-2030/ 

 

  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samfunnsutvikling/regionale-utviklingstrekk/regionale-utviklingstrekk-2020.98926.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samfunnsutvikling/regionale-utviklingstrekk/regionale-utviklingstrekk-2020.98926.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/regional-planstrategi-2017-2020/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/barekraftig-utvikling-i-rogaland-utfordringer-og-muligheter/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/barekraftig-utvikling-i-rogaland-utfordringer-og-muligheter/
https://www.rogfk.no/_f/p1/i92a1fd95-a0c7-473d-a183-1bf25e3e7c57/rp-dalane-2019-plandokument.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/i92a1fd95-a0c7-473d-a183-1bf25e3e7c57/rp-dalane-2019-plandokument.pdf
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-samferdsel/areal/regionalplan-for-dalane-2019-2030/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-samferdsel/areal/regionalplan-for-dalane-2019-2030/
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Lund kommuneplan 2020 – 2031 
 

Kommuneplanen består av to deler, samfunnsdelen og arealdelen. 

Samfunnsdelen er en stor og viktig plan som bl a legger føringer for kommuneplanens arealdel. Det 

ble gjort en grundig jobb sist planen ble revidert, og mye av dette står seg enda. Det er likevel 

naturlig at planen oppdateres iht nye nasjonale, regionale og lokale føringer. 

Kommuneplanens arealdel skal speile samfunnsdelen arealmessig. Det er derfor en forutsetning for å 
rullere arealdelen at samfunnsdelen først blir rullert.  
 
Den viktigste enkeltfaktoren som vil ha innvirkning på framtidig arealutnyttelse i kommunen vil uten 
tvil være ny E 39. Den vil på den ene siden legge beslag på en god del arealer og vil kunne bli et 
hinder for utvikling av de områdene som blir liggende nærmest vegtraséen pga. byggegrenser,  
støysoner, sikkerhetssoner mm. På den annen side vil det kunne åpne opp for ny utvikling ved at 
kommunen kan bli mer attraktiv for etablering av både boliger og næringsvirksomhet.  
 
Gjeldende kommuneplan vil ikke være et hinder for videre planlegging og gjennomføringen av ny E - 
39. Det skal vedtas en ny kommunedelplan som vil overstyre kommuneplanen. Rullering av 
arealdelen bør vente til kommunedelplanen er vedtatt slik at den fullt ut kan bli hensyntatt. Det som 
eventuelt taler for å rullere arealdelen i inneværende kommunestyreperiode vil være ny arealbruk 
som følger av ny E 39, som massetak, massedeponier og riggområder. 
 
Utover endingene som følger av ny E 39 har ikke kommunen mottatt mange innspill til endringer av 
arealdelen siden den ble vedtatt i 2016. 
 
I arealdelen er noen arealformål særlig viktig for å kunne tilby tomter som kan ivareta den 
utviklingen kommunen ønsker. Det gjelder spesielt arealer til næring, bolig og hytter. 
 
På Moi ble det ved forrige rullering av planen lagt inn et næringsområde på Skulevold. På Ualand er 
det relativt store områder vestover fra Vartdal Plast. I Hovsherad er det lite tilgjengelige arealer, men 
også liten etterspørsel. 
 
I forrige rullering ble det lagt inn et relativt stort boligområde i forlengelsen av Lundestranda mot sør, 
som vi har begynt å detaljregulere. Det er også noen ubenyttede tomter på Haukland øst og i lia sør 
for Lundheim. På Ualand er det fortsatt ledige tomter i boligfeltet. Det er også ledige tomter på 
Bodlestafeltet i Hovsherad. 
 
Når det gjelder hyttetomter er situasjonen god i alle deler av kommunen. Med dagens utbyggingstakt 
vil det være tilgjengelige tomter i flere tiår. 
 
I det ovenstående er det ikke tatt hensyn til om tomtene er kommunale eller private, bare i hvilken 
grad det er tilgjengelige tomter/arealer. 
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Lokale utfordringer og muligheter 
 

Opplistingen under er langt fra uttømmende, men eksempler på temaer det er naturlig å gå gjennom 

når arbeidet med samfunnsdelen begynner. Noen av punktene er sammenfallende med punktene 

som gjelder Dalane som helhet. 

 

Utfordringer 
 Demografisk utvikling - flere eldre og færre i arbeid 

 For lite variasjon i næringslivet 

 Næringslivet sliter med å rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft 

 Negativ befolkningsutvikling – innbyggertallet synker 

 Klima- og miljøutfordringer – flomproblematikk 

 Strammere økonomiske rammer 

 Desentral skole- og barnehagesektor – høye driftskostnader 

 Lund kommune har vedtatt å bestå som egen kommune – klarer vi å innfri/levere gode nok 

tjenester til innbyggerne? 

 Regionalplan for Dalene – føringer i forhold til urbanisering av rurale strøk 

 Jordvern  

 Folkehelse og utdanningsnivå (korrelasjon - helseforskjellene mellom de med høy 

utdanning/inntekt og lav utdanning/inntekt). 

 Utpendling 

 

Muligheter 
 Interkommunalt samarbeid 

 Utforske og i større grad samarbeide med eksisterende virksomheter som Magma, Bjerkreim 

Næringshage, Skape, Dalane Energi konsernet, Lund Tomteselskap m fl. 

 Prosjektet Attraktive lokalsamfunn (Rfk næringsavdelingen, Nordic Edge) 

 Nytenkning, innovasjon, digitalisering 

 Turisme, reiselivssamarbeid, turistfyrtårn 

 «Blå næring» og Lundevannet  

 Innovasjon i landbruket 

 Ny E-39 

 Nærhet til jernbane 
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Prioriterte folkehelseutfordringer 
 

Folkehelseloven har som formål å «bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller». Folkehelseloven understreker kommunenes ansvar for 

forebyggende og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Ved at vi har visjonen «Helse i alt 

vi gjør» skal hele kommunen engasjere seg for å fremme folkehelsen – i alt vi gjør. 

 

Hovedmål:  
Fremme god helse, trivsel, inkludering og jevne ut sosiale helseforskjeller. 

 

Delmål:  

 Trygg oppvekst 

 Høy kvalitet i barnehagene 

 Helsefremmende skoler 

 Frisk i friluft 

 Fremme god helse 

 Aktiv aldring 

 Kultur gir trivsel 

 Tett samarbeid med frivillige 

 

Folkehelseplanen skal nyttes aktivt i alle ledd og folkehelseperspektivet skal ivaretas i kommunens 

samfunns- og arealplanlegging på alle nivåer. 

 

For øvrig kan det nevnes at 2020 hittil har vært sterkt preget av Covid-19/koronakrisen. Lund er intet 

unntak. Deler av næringslivet, spesielt relatert mot turisme, personlig tjenesteyting mv, er direkte 

eller indirekte rammet av krisen. Flere arbeidstakere har vært/er permitterte og arbeidsledigheten 

har økt. 

Hvilke varige endringer koronakrisen medfører er det for tidlig å si, men dette kan potensielt få 

betydning for endringer som gjøres i samfunnsdelen.  
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Planbehovet i valgperioden - oppsummering 
 

Gjeldene samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i mars 2015. 

Arealdelen ble sist vedtatt i desember 2015. 

Rullering av kommuneplanen er en stor og ressurskrevende prosess. Gjeldene kommuneplan er 

relativt ny. En viktig premiss for videre arbeid med kommuneplanen, og da særlig arealdelen, er 

endelig valg av fremtidig trasé for ny E-39. 

Arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel bør påbegynnes høsten 2020. Planen bør 

oppdateres i forhold til FNs bærekraftsmål, nye nasjonale og regionale føringer, rapporter fra 

sentrumsprosjektet samt det nye prosjektet «Smarte/attraktive lokalsamfunn», men ikke minst 

planene rundt E-39. 

 Kommuneplanens arealdel rulleres iht de endringer som blir gjort i samfunnsdelen. Dette arbeidet 

bør startes opp i 2022, etter at arbeidet med samfunnsdelen er ferdig. De aktuelle 

endringene/føringene fra samfunnsdelen skal innarbeides i arealdelen. 

 

 

Øvrige planer 
 

For øvrige planer henvises det til tabellen på side 15. Listen vil bli supplert/oppdatert etter behov. 

I forhold til forrige planstrategi er det gjort en rydding og prioritering i tabellen.  

De sektorovergripende/overordnede planene vises øverst i tabellen. Instrukser og rutiner er tatt ut 

av tabellen. 

Temaplanen er sortert ut fra hvilken etat de hører til i. 

Kommunalsjefene er ansvarlige for de tema- og fagplaner som sorterer under hver deres fagområde. 

Nytt denne gang er at vi har tatt inn en oversikt over gjeldene reguleringsplaner. Se bakerst i 

dokumentet. 

 

 

Flyten i plansystemet 
 

1. Planstrategi – Hva er utfordringene? Hvilke planer skal det arbeids med i perioden? 

2. Kommuneplanens samfunnsdel – Hva skal kommunen oppnå? 

3. Kommuneplanens arealdel – Hvordan skal arealet disponeres? 

4. Temaplaner – Hvordan skal vi jobbe for å nå målene?  

5. Handlings- og økonomiplan – Hva skal kommunen gjøre det neste året? 

6. Årsplan – Hva bidrar etatene/avdelingene med? 

7. Årsrapport – Hva ble resultatet? 
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Definisjoner 
 

Revideres: Grundig gjennomgang av hele eller deler av planen. 

Rulleres: Planen beholdes i hovedsak, men justeres/suppleres etter innspill/behov. 

Oppdateres: Mindre endringer og oppdateringer som ikke endrer mål og mening med planen. 

Typiske eksempler: retting av navn, tlf nummer, paragrafer/lovhenvisninger ol. (Administrativ 

endring) 

Ny: Ny plan som Lund kommune ikke tidligere har hatt. 

Fet skrift: overordnede planer  
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Planoversikt 2020 – 2023 mv 
Årstallene indikerer oppstartstidspunkt for planarbeidet. 

 

  2020 2021 2022 2023 senere 

Planstrategi Revideres       Rev 2024 

Kommuneplanens samfunnsdel Revideres         

Kommuneplanens arealdel    Rulleres*     

      

Økonomiplan/handlingsdel Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres 

      

Overordnet beredskapsplan Oppdateres Oppdateres Oppdateres  Oppdateres   Rev 2024 

Helhetlig ROS Oppdateres Oppdateres Oppdateres Oppdateres Rev 2024 

            

Temaplaner HO etaten           

Helse- og omsorgsplan   Revideres       

Folkehelseplan Revideres        

Smittevernplan Revideres        

Pandemiplan Revideres     

Rusmiddelpolitisk handlingsplan     Revideres     

Helse- og sosial beredskapsplan Revideres        

Boligsosial plan Ny         

            

Temaplaner OK etaten           

Oppvekstplan   Revideres       

Kulturplan  Revideres        

Kulturskoleplan   Revideres      
Kulturminneplan         Rev 2025 

Frivillighetsplanen Rulleres Rulleres Rulleres Revideres Rulleres 

            

Temaplaner PNM etaten           

Landbruksplan   Revideres       

Trafikksikkerhetsplan   Revideres       

Miljøplan   Revideres       

Energi- og klimaplan     Revideres     

Overordnet plan for skogsveier Oppdateres Oppdateres Oppdateres Revideres   

      

Temaplaner sentraladministrasjonen           

Strategisk næringsplan   Revideres       

            

           

            

*Forutsetter vedtatt kommunedelplan (KDP) for ny E-39 
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Gjeldende reguleringsplaner   

     
Stadfestet/ 
Egengodkj. 

Planid. Plannavn og større endringer Plantype Hoved-formål 

03.11.1965 1965001 Lundestranda I Reguleringsplan Bolig 

03.02.1972 1970001 Haukland I Reguleringsplan Bolig 

13.03.1973 1972001 Lundestranda II Reguleringsplan Bolig 

22.02.1976 1976001 Lundestranda III Reguleringsplan Bolig 

28.02.1977 1976002 Godlåsen Reguleringsplan Bolig 

29.04.1983 1980001 Åvedal Hyttefelt gnr 7, bnr 1. Endret: 26.04.1989 Reguleringsplan Hytter 

10.11.1981 1981002 Ualand Sentrum, endret: 17.06.2003 Reguleringsplan sentrum 

01.10.1982 1981003 Haukland Vest Reguleringsplan Bolig 

29.04.1983 1981004 Haukland Industri. Endret: 17.09.1987, 28.02.1990, 
26.10.2006, 24.03.2011 

Reguleringsplan Næring 

06.07.1982 1981005 Boligfelt. Ualand Reguleringsplan Bolig 

23.05.1985 1983002 Moi Sentrum. Endret: 28.10.1987, 24.04.1997 Reguleringsplan sentrum 

13.05.1985 1983003 Eikeland/Leidningshaugen. Endret: 25.04.2002 Reguleringsplan Bolig 

25.06.1985 1983004 Rasmussen Industri Reguleringsplan Næring 

07.07.1986 1983005 Eik Sentrum, endret: 26.4.1989, 14.12.2000 Reguleringsplan sentrum 

12.02.1987 1986001 Stranda, endret: 25.04.1991, 22.06.1994 Reguleringsplan Bolig 

22.06.1994 1986002 Prestegarden, endret: 22.06.1994 Reguleringsplan Offentlig tj. 

21.02.1991 1989001 Steine gnr 82, bnr 21,23,26,30 Reguleringsplan hytter 

28.06.1990 1990001 Eide Reguleringsplan Bolig 

12.03.1993 1993002 Langhus Bebyggelsesplan Hytter 

22.06.1994 1994001 E – 18, strekning v/ Drangsdalen Reguleringsplan Samferdsel 

25.01.1995 1994002 Hyttefelt Skjerpe gnr 67, bnr 5 Reguleringsplan Hytter 

25.12.1994 1994003 Jernbane i Drangsdalen Reguleringsplan Samferdsel 

20.06.1996 1996001 Nytt Liv Senter for Frelsesarmeen Reguleringsplan Offentlig tj. 

22.06.2000 1998001 Solbjørg gnr 8,bnr 2 Øygarden Reguleringsplan hytter 

18.06.1998 1998002 Hyttefelt Kjellesvik gnr 13, bnr 5 Haukenes, endret: 
10.06.2002, 28.08.2008 

Reguleringsplan Hytter 

15.04.1999 1999001 Del av Gnr. 45, bnr. 3, Ytre Sandstøl Bebyggelsesplan Hytter 

14.12.2000 1999002 Moi Sentrum, Myrbekken Reguleringsplan Bolig 

22.06.2000 2000001 Fv.13 Ualand x E39 Ualand Reguleringsplan Samferdsel 

13.12.2001 2000002 Haukland Øst Reguleringsplan Bolig 

22.02.2001 2000004 Byggefelt Ualand- utvidelse Reguleringsplan Bolig 

20.09.2001 2001001 Botnestølen Hyttefelt gnr 42, bnr 5, 9, 13 og gnr 44, 
bnr 2 

Reguleringsplan Hytter 

21.11.2002 2001002 Østrem gnr. 42, bnr. 2 Reguleringsplan Hytter 

21.11.2002 2001003 Sundmyr Hyttefelt, rev. 16.11.2004 Reguleringsplan Hytter 

20.09.2001 2001004 Handeland Hill, gnr 31, bnr. 2 Bebyggelsesplan Hytter 

25.04.2002 2002001 Lerkelia Reguleringsplan Bolig 

27.02.2003 2002002 Gang- og sykkelvei, Haukland Reguleringsplan Samferdsel 

27.02.2003 2002004 Industriområde Holamoen Reguleringsplan Næring 

28.10.2004 2003002 Sandsmark Hyttefelt, erstatter disp.plan 1972 Reguleringsplan Hytter 
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17.06.2004 2003003 Ljosli hyttefelt Reguleringsplan Hytter 

02.09.2004 2004001 Brudesvingen boligfelt Bebyggelsesplan Bolig 

14.09.2006 2004002 Moi sentrum, Nysted, gnr 27, bnr 75 Reguleringsplan Bolig 

26.04.2007 2006001 Friluftsområde Bringedal Reguleringsplan Friluft 

23.11.2006 2006002 Austra Lia, Åvedal - Endring Reguleringsplan Hytter 

26.04.2007 2007001 Omlegging av Fylkesvei 1 Moi sentrum Reguleringsplan Samferdsel 

02.04.2009 2007003 Moi sentrum - Nystedveien 16 Reguleringsplan Bolig 

13.06.2007 2007004 Fylkesvei 1 Liland - Skåland Reguleringsplan Samferdsel 

20.11.2008 2007005 Krysningsspor på Ualand stasjon Reguleringsplan Samferdsel 

28.02.2008 2007006 Fv 1, del 2, Poddetjørn Liland Reguleringsplan Samferdsel 

19.11.2009 2007007 Fritidsboliger m.m. Surdalsåsen Reguleringsplan Hytter 
18.09.2008 2008001 Kristensen-tomta, Eik Reguleringsplan Bolig 

18.09.2008 2008002 Industri- og lagerområde, Ualand Reguleringsplan Næring 

20.11.2008 2008003 Moi Sentrum - Hammeren barnehage II Reguleringsplan Offentlig tj. 

23.04.2009 2008005 Holamoen, omlegging fv. 3 Reguleringsplan Samferdsel 

27.09.2012 2008006 Austra Lia, del 2 Reguleringsplan Hytter 
19.11.2009 2008007 Haukland øst - del2 Reguleringsplan Bolig 

19.11.2009 2009001 Solbjørg 8-2 Reguleringsplan Hytter 

19.11.2009 2009003 Skarfjell - del av gnr. 8 bnr. 3 Reguleringsplan Hytter 
18.11.2010 2009004 Kryssutbedring E39, Heskestad Reguleringsplan Samferdsel 

18.11.2010 2009005 Kryssutbedring E39, Råse Reguleringsplan Samferdsel 

26.05.2011 2010001 Eik sentrum - Boliger, gnr. 35, bnr. 57 m.fl. Eik Reguleringsplan Bolig 

22.09.2011 2010002 Kiwi Moi, Haukland Reguleringsplan Forretning 

14.04.2011 2010003 Bilstad Industri Reguleringsplan Næring 

04.02.2013 2011001 Moi Kjøtt Reguleringsplan Bolig 

20.06.2013 2013001 Omlegging av fv. 14, Ualand Detaljregulering Samferdsel 

05.12.2013 2013002 Skole- og idrettsområde, Moi Detaljregulering Offentlig tj. 
08.05.2014 2013003 Kvitingen hyttefelt - gnr. 50, bnr. 2 Detaljregulering Hytter 

15.09.2016 2016001 Lundodden, Endring Reguleringsplan Bolig 

11.05.2017 2016003 Haukenesodden hytte- og boligfelt Reguleringsplan Bolig/hytter 

08.12.2016 2016004 Ualand sentrum, barnehage Reguleringsplan Offentlig tj. 

09.05.2019 2016005 Flomsikring av Moi Reguleringsplan Flomsikring 

08.02.2018 2017001 Tripperåsen hyttefelt, endring Reguleringsplan Hytter 

13.09.2018 2017002 Hammeren Barnehage III Reguleringsplan Offentlig tj. 

14.06.2018 2018001 Igletjørn kolonihager - Endring Reguleringsplan Hytter 

14.03.2019 2018002 Gang- og sykkelvei, Lundesdtranda-Skåland Reguleringsplan Samferdsel      
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Plan- og bygningsloven § 10-1 
 

Kapittel 10 i Plan- og bygningsloven omhandler Kommunal planstrategi. 

I følge plan- og bygningsloven skal kommunen i begynnelsen av hver valgperiode utarbeide en 

Planstrategi. Planstrategien skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 

revideres, eller om den skal videreføres uten endringer. 

I § 10-1 andre ledd står det bl a «Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 

dager før kommunestyrets behandling.»   

Ut fra gjeldende praksis offentliggjøres også forslag til Planstrategi for Lund kommune 2020 – 2024.  

Forslag til vedtak vil også bli innarbeidet i saksutredningen når saken legges frem for kommunestyret. 

 

Planstrategien – forslag til vedtak 
 

Kommunedirektøren foreslår at følgende vedtas i kommunestyret: 

Forslag til Planstrategi for Lund kommune 2020 – 2024 med tilhørende planoversikt vedtas. 
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