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1. Sammendrag
Strand kommune har fått heiplanen, som omfatter deler av Rogaland, Hordaland, Telemark,
Aust- Agder og Vest-Agder, til høring. Planen skal sikre villreinens leveområder og der fokus
på muligheter og verdiskapning i bygdene skulle vektlegges og avklares. Området nordøst
for Svortingsvannet og vest for Regnarknuten inngår i planområdet.
Planen har ikke andre begrensninger for utvikling av området i vår kommune enn de som blir
ivaretatt gjennom behandling av kommuneplanen.
2. Fakta
Det er satt i gang et omfattende planarbeid for deler av Rogaland, Hordaland, Telemark,
Aust- Agder og Vest-Agder for å sikre villreinens leveområder og der fokus på muligheter og
verdiskapning i bygdene skulle vektlegges og avklares. Området nordøst for Svortingsvannet
og vest for Regnarknuten inngår i planområdet.
Områdene i Strand er satt av som ”hensynssone villrein”, og i henhold til retningslinjene for
hensynsonene (2.10.2 i planen) må eventuelle byggetiltak innarbeides i kommuneplanen.
Forslag til plan er nå sendt ut på høring.
Vedlagte dokumenter viser bakgrunnen og konsekvenser av planen. Fullstendig
planmateriell finnes på www.heiplanen.no.
3. Lover, forskrifter, rundskriv
Plan og bygningsloven.
4. Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak
Kommuneplanen der aktuelt område i Strand er avsatt til LNF-formål.
Forvaltningsutvalget hadde planprogrammet til behandling høsten 2009.
5. Innkomne uttalelser
Ingen, Strand kommune avgir selv høringsuttalelse.
6. Alternative løsninger med konsekvenser
Kommunen kan i praksis slutte seg til planforslaget, eller komme med merknader.
7. Vurdering og konklusjon
Heiplanen berører vår kommune i liten grad og vil etter rådmannens syn ikke ha noen særlig
betydning for eventuell videre utvikling av dette heiområdet utover hensyn som blir ivaretatt
gjennom behandling av kommuneplanen.
Rådmannen vil derfor anbefale at kommunen ikke har noen merknader til planforslaget.

