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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027: FORSLAG TIL ENDRING AV KAPITTEL 5 I 

PLANBESTEMMELSENE 

 

Kapittel 5  Landbruks-, natur- og friluftsformål 

 

Særlover som jordloven, kulturminneloven med flere gjelder fortsatt fremfor bestemmelser 

innenfor områdene avsatt til landbruks- natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel.  

 

§ 5-1  Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) 

I LNF-områder er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendig for 

landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag. Nettstasjoner som skal forsyne stedbunden næring er tillatt i  

LNF-områder. Nye kårboliger tillates ikke.  

 

Nye driftsbygninger og konstruksjoner i landbruket skal dimensjoneres i samsvar med 

faktiske driftsmessige behov. Behovet skal kunne dokumenteres. 

 

Driftsbygninger tillates oppført med bebygd areal (BYA) på inntil 1000 m². Dette omfatter 

også tilbygg dersom bygningens totale areal inkludert tilbygg ikke overstiger 1000 m²-BYA. 

Landbruksbebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige 15 m, målt fra gjennomsnittlig 

planert terreng. Minste takvinkel er 1:3. For siloer er største tillatte totalhøyde 18 m. 

 

Utvidelse av gårdstun, opparbeidelse av lagerplass og uteareal i forbindelse med 

landbruksdrift kan tillates med 1000 m². 

 

Nødvendige bygninger og anlegg for landbruk og gårdsbasert næringsvirksomhet kan 

oppføres i 100-metersbelste langs sjøen eller i byggeforbudssonen langs vassdrag 

forutsatt at alternativ lokalisering ikke er mulig, jf. § 6-2. 

 

Nye bygg og anlegg tilknyttet landbruksvirksomhet skal plasseres i tilknytning til eksisterende 

tun/bebyggelse og utformes i tråd med lokal byggeskikk. Kun i de tilfeller der det ikke er 

hensiktsmessig å plassere bygning eller anlegg i tilknytning til eksisterende tun/bebyggelse 

kan annen plassering vurderes.  

 

Deling av grunneiendom (inkludert kårbolig) er ikke tillatt. Unntak fra dette er fradeling til 

uendret bruk og fradeling til landbruksformål, der dette gir en bedre driftsmessig løsning for 

landbruket. 

 

Det er ikke tillatt å etablere ny atkomst eller avkjørsel uten at det foreligger særlige grunner 

til dette.  

 

Retningslinjer: 

Særlige grunner til å få etablert ny avkjørsel kan være begrunnet i trafikksikkerhet, 

forurensningsproblematikk (støy) og lignende. 
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Ved søknad om dispensasjon for bruksendring av landbruksbygg til andre formål skal mulig 

konflikt i forhold til landbruket tillegges særlig vekt. Bruksendring skal ikke medføre vesentlig 

økt trafikk.  

 
Hjemmel pbl § 11-7 nr. 5, jf. § 11-11 nr. 2 og 4. 

 

§ 5-2 Eksisterende boliger i LNF-områder 

For eksisterende boliger i LNF-områder kan det etter behandling av enkeltvis søknad, tillates 

oppført mindre bygg og påbygg til eksisterende boenhet og mindre frittliggende uthus på 

maks 50 m²-BYA på bebygd eiendom. Uthus omfatter frittliggende bygninger som garasje, 

bod og lignende mindre byggverk. Det er ikke tillatt med beboelse/overnatting i 

uthusbebyggelsen. 

 

Eksisterende boliger og anlegg som skades som følge av brann eller annen skade, kan 

gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse. Det forutsetter at bebyggelsen er lovlig 

etablert. Ved eventuell skade som følge av naturskader gjelder § 2-20 i tillegg. 

 
Hjemmel pbl § 11-11 nr. 2.  

 

§ 5-3 Eksisterende fritidsboliger i LNF-områder 

For eksisterende fritidsboliger i LNF-områder kan det etter behandling av enkeltvis søknad, 

tillates oppført mindre bygg og påbygg til eksisterende fritidsenhet og mindre frittliggende 

uthus. Uthus omfatter frittliggende bygninger som garasje, bod og lignende mindre 

byggverk. Samlet bruksareal (BRA) skal ikke overstige 120 m² per tomt, og følgende vilkår 

skal være oppfylt: 

 

• Tiltaket skal ikke plasseres på topper eller på areal som gir skjemmende landskaps- 

og silhuettvirkning. 

• Uthus skal ligge maksimalt 10 meter fra fritidsboligen. Lengre avstand kan tillates der 

det gir en bedre landskapsmessig plassering. 

• Maksimal størrelse på anneks 30 m². 

• Maksimal størrelse på bod 15 m². 

• Maksimal størrelse på garasje 50 m². 

 
Hjemmel pbl § 11-11 nr. 2.  

 

§ 5-4  LNF-områder med spredt boligbebyggelse 

I områder angitt SB01-SB36 kan det i planperioden bygges frittliggende boliger som følger: 
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Område Omfang Område Omfang 

SB01 1 SB19 4 

SB02 1 SB20 3 

SB03 4 SB21 9 

SB04 9 SB22 9 

SB05 8 SB23 15 

SB06 1 SB24 12 

SB07 4 SB25 5 

SB08 4 SB26 11 

SB09 6 SB27 1 

SB10 7 SB28 5 

SB11 5 SB29 19 

SB12 2 SB30 25 

SB13 17 SB31 3 

SB14 1 SB32 4 

SB15 7 SB33 10 

SB16 3 SB34 3 

SB17 3 SB35 2 

SB18 5 SB36 5 

 

Utbyggingen skal ha karakter av å være spredt, og skal som hovedregel skje gjennom 

oppføring av enkeltstående bygg over tid.  

 

For alle eneboliger i LNF-område med spredt boligbebyggelse (SB01-SB36) gjelder: 

 

a) Maks tomtestørrelse er 1 dekar. Biloppstillingsplasser medregnes i m²-BYA. 

b) Maksimalt tillatt bebygd areal for bebyggelsen er 300 m²-BYA inkludert 

uthusbebyggelse. Uthus omfatter frittliggende bygninger som garasje, bod og 

lignende mindre byggverk. 

c) Møne- og gesimshøyde skal ikke overstige henholdsvis 8 m og 7 m målt fra 

gjennomsnittlig eksisterende terreng rundt bygget. For boliger med pulttak eller flate 

tak skal maksimal gesimshøyde ikke overstige 8 m.  

d) Frittstående uthus skal ikke ha bebygd areal større enn 70 m²-BYA. Møne- og 

gesimshøyde skal ikke overstige henholdsvis 5 m og 3,5 m målt fra gjennomsnittlig 

eksisterende terreng rundt bygget. Maksimalt tillatt størrelse for uthusbebyggelse er  

120 m²-BYA. Bebyggelsen skal ikke overstige 1 etasje og tilpasses boligen med hensyn 

til materialvalg, form og farge. Det er ikke tillatt med beboelse/overnatting i 

uthusbebyggelsen. 

e) Etablering av separate avløpsanlegg mindre enn 50 PE er tillatt dersom de ikke er i 

konflikt med viktige landbruks-, natur- eller friluftsinteresser. På tilsvarende 

betingelser er etablering av stikkledninger for tilknytning til kommunalt vann- og 

avløpsanlegg tillatt.  

f) Påbygg/tilbygg/endring av eksisterende bygningsmasse innenfor rammen av maks 

tillatt bebygd areal, er tillatt. Utforming av tilbygg og ny bebyggelse skal være 
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tilpasset eksisterende bebyggelse. 

g) Bygninger og anlegg som skades som følge av brann eller annen skade, kan 

gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse. Ved eventuell skade som følge av 

naturskader gjelder § 2-20 i tillegg. 

 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det utarbeides situasjonsplan som viser plassering og 

hovedform på bygninger, veg- og parkeringsløsninger, materialbruk og høyder på terreng, 

bygg og mur/fylling/skjæring. 

 

Retningslinjer: 

Ved spredt boligbygging i LNF-områdene skal det være stor nok avstand mellom enhetene til 

at det er egnede landbruks- friluftsliv- eller naturområder imellom dem og at områdets 

overveiende karakter er, og kan opprettholdes som åpen, og ikke tett bebygd. 

 
Hjemmel pbl § 11-11 nr. 2. 

 

§ 5-5 LNF-områder med spredt fritidsbebyggelse 

I områder angitt SF01-SF29 kan det i planperioden bygges frittliggende boliger som følger: 

 

Område Omfang Område Omfang 

SF01 15 SF16 23 

SF02 2 SF17 1 

SF03 16 SF18 7 

SF04 7 SF19 7 

SF05 7 SF20 17 

SF06 7 SF21 4 

SF07 3 SF22 4 

SF08 3 SF23 2 

SF09 12 SF24 1 

SF10 5 SF25 1 

SF11 9 SF26 2 

SF12 1 SF27 1 

SF13 6 SF28 4 

SF14 23 SF29 1 

SF15 2   

 

Utbyggingen skal ha karakter av å være spredt, og skal som hovedregel skje gjennom 

oppføring av enkeltstående bygg over tid.  

 

For alle fritidsboliger i LNF-område med spredt fritidsbebyggelse (SF01-SF29) gjelder: 

 

a) Maks tomtestørrelse er 1 dekar. Biloppstillingsplasser medregnes i m²-BYA. 

b) Maksimalt tillatt bebygd areal for bebyggelsen er 250 m²-BYA inkludert uthus. Uthus 

omfatter frittliggende bygninger som garasje, bod og lignende mindre byggverk. 

c) Møne- og gesimshøyde skal ikke overstige henholdsvis 8 m og 7 m målt fra 
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gjennomsnittlig eksisterende terreng rundt bygget. For fritidsboliger med pulttak 

eller flate tak skal maksimal gesimshøyde ikke overstige 8 m.  

d) Frittstående uthus skal ikke ha bebygd areal større enn 50 m²-BYA. Møne- og 

gesimshøyde skal ikke overstige henholdsvis 4 m og 3 m målt fra gjennomsnittlig 

eksisterende terreng rundt bygget. Maksimalt tillatt størrelse for uthusbebyggelse er  

95 m²-BYA. Bebyggelsen skal ikke overstige 1 etasje og tilpasses fritidsboligen med 

hensyn til materialvalg, form og farge. 

e) Uthusbebyggelsen skal ligge maksimalt 10 meter fra fritidsboligen. Lengre avstand 

kan tillates der det gir en bedre landskapsmessig plassering. 

f) Etablering av separate avløpsanlegg mindre enn 50 PE er tillatt dersom de ikke er i 

konflikt med viktige landbruks-, natur- eller friluftsinteresser. På tilsvarende 

betingelser er etablering av stikkledninger for tilknytning til kommunalt vann- og 

avløpsanlegg tillatt.  

g) Påbygg/tilbygg/endring av eksisterende bygningsmasse innenfor rammen av maks 

tillatt bebygd areal, er tillatt. Utforming av tilbygg og ny bebyggelse skal være 

tilpasset eksisterende bebyggelse. 

h) Bygninger og anlegg som skades som følge av brann eller annen skade, kan 

gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse. Ved eventuell skade som følge av 

naturskader gjelder § 2-20 i tillegg. 

 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det utarbeides situasjonsplan som viser plassering og 

hovedform på bygninger, veg- og parkeringsløsninger, materialbruk og høyder på terreng, 

bygg og mur/fylling/skjæring. 

 

Retningslinjer: 

Ved spredt fritidsbebyggelse i LNF-områdene skal det være stor nok avstand mellom 

enhetene til at det er egnede landbruks- friluftsliv- eller naturområder imellom dem og at 

områdets overveiende karakter er, og kan opprettholdes som åpen, og ikke tett bebygd.  

 
Hjemmel pbl § 11-11 nr. 2. 

 

§ 5-6 Lokaliseringskriterier for spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områdene 

For oppføring av spredt bebyggelse i LNF-områdene gjelder: 

 

a) Nye bygg skal ha en avstand på minst: 

• 30 meter til jordbruksarealer i drift. 

• 50 meter til eksisterende gårdshus/tun. 

• 30 meter til driftsveg, velteplass, lagerplass og andre anlegg som er nødvendige for 

landbruksdriften.  

• 50 meter til vann og vassdrag. 

• 100 meter til begge sider av øvre del av Litleåna og Møska.  

• 50 meter til friluftsområde, turveier/turstier og viktige naturområder. 

• 50 meter til viktige fiskeplasser, vilttrekk/viltbiotoer, og områder av verdi for truet 

eller sårbart biologisk mangfold. 

• 10 meter til forminner og andre viktige kulturminner. 
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b) Nye bygg skal ligge i lovlig avstand fra offentlig veg. 

c) Nye bygg skal lokaliseres til eksisterende lovlige avkjørsler eller slik at de kan få avkjørsel 

fra offentlig veg.  

d) Nye bygg skal ikke plasseres slik at bebyggelsen gir skjemmende silhuettvirkning og 

ellers tilpasses det naturlige terreng.  

e) Hensynet til samfunnssikkerhet skal legges til grunn ved plassering av nye bygg.  

 

 


