
Kap. 5 Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) 

5.1 Generelle bestemmelser for alle LNF-områder 
1) Disse bestemmelsene gjelder for de arealer som er vist som landbruks-, natur- og 

friluftsområder i plankartet.   

Det er to kategorier LNF-arealer;  

- LNF-arealer  

- LNF-arealer med spredt bebyggelse, som omfatter eksisterende bolig- og 

næringseiendommer med bebyggelse som vist på kart jf. pbl §11-7 nr 5b. 

2) For begge kategorier av LNF er det en forutsetning for tillatelse til tiltak at bygning eller 

anlegg ikke er i konflikt med formålet bak hensynssoner eller byggegrenser, kan ha negativ 

virkning for dyrket mark, sammenhengende innmarksbeite eller sammenhengende 

skogområder av god bonitet, hindrer allmen ferdsel, fører til større endringer i terreng eller 

landskap, er skjemmende i naturen eller er i strid med naturmangfoldsloven.  

3) I områder for landbruk-, natur- og friluftsformål kan det tillates bygninger og anlegg som er 

knyttet til arealformålet.   

4) Anlegg og tiltak for å tilrettelegge for allmennhetens bruk, f.eks. ski- og sykkelløyper, 

turveger-/stier mv. kan tillates i LNF-områdene der det ikke er i konflikt med landbruk-, 

natur-, kultur- eller andre friluftsinteresser. Slike anlegg og tiltak skal godkjennes i 

reguleringsplan eller ved enkeltvedtak.  

5) Det tillates ikke nye boenheter, nye næringseiendommer eller fradeling for boligbebyggelse, 

fritidsbebyggelse eller næringsformål.  

 

6) Eksisterende fritidsbebyggelse inngår i LNF-områder. Eventuelle tiltak på fritidsbebyggelse i 

LNF-arealer vil derfor kreve avklaring gjennom søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel.    

 

Dersom det gis dispensasjon for utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder 

øst for Åsta elv, skal retningslinjene i fylkesdelplan for Rondane – Sølnkletten (villreinplanen) 

om maksimal tillatt bruksareal gjelde som ramme for størrelse på uregulert bebyggelse, dvs 

120 m2 BRA/tomt. 

 

7) For bestemmelse om forbud mot arbeid og tiltak i 100-metersbeltet langs enkelte sjøer og 

elver, se pkt. 1.7. 

8) Setrer og setergrender skal bevares som kulturmiljø ved drift og pleie av kulturlandskapet. 

Ved restaurering skal det opprinnelige preget i bygningsform, dimensjoner, materialtype og 

materialkvalitet, fargebruk og håndverksteknikker bevares (autentisitet).   Ny bebyggelse 

eller andre tiltak som medfører oppdeling eller på annen måte forringer setervangen, er ikke 

tillatt. 

 



5.2 Særskilte bestemmelser for LNF-spredt 
1) Disse bestemmelsene gjelder bare for LNF-arealer med spredt bolig- og næringsbebyggelse 

(LNF-spredt) som omfatter eiendommer med eksisterende bolig- og næringsbebyggelse som 

vist på kart jfr pbl §11-7 nr 5b). 

2) På eiendommer med  boligbebyggelse kan det for eksisterende boligbygg tillates 

fasadeendring, innvendige arbeider samt riving (jf. plan- og bygningslovens § 11-11 nr 2). Det 

kan i tillegg tillates gjenoppføring, tilbygg og påbygg samt oppføring av garasjer og uthus.  

Samlet bebyggelse kan tillates inntil 300 m2 BRA og 350 m2 BYA forutsatt at vilkårene i plan- 

og bygningsloven § 28-7 om tilstrekkelig uteareal mv er oppfylt. (Se retningslinje i.) Det er en 

forutsetning for tillatelse at tiltaket ikke strider mot noen hensyn som nevnt i 

bestemmelsenes kap. 5.1 punkt 2. Tiltak må ikke føre til etablering av nye boenheter.   

3) På eiendommer med næringsbebyggelse kan det for eksisterende næringsbygg gis tillatelse 

til fasadeendring, innvendige arbeider samt riving (jf. plan- og bygningslovens § 11-11 nr 2). 

Det kan også tillates gjenoppføring  innenfor rammen av tidligere bebyggelse.   

 

Retningslinjer for Landbruks-, natur- og friluftsområder ( både LNF og LNF-spredt)  

a) Tiltak som berører dyrket mark forutsettes uansett avklart gjennom dispensasjon.  Dette 

gjelder også tiltak innenfor arealer vist som LNF-spredt  i plankartet.  

b) Fragmentering og punktering av sammenhengende landbruksarealer bør unngås.Det bør 

opprettholdes en klar grense mellom bebygde områder og LNF-områdene omkring, slik at 

både bebyggelsen og landskapet får en estetisk god avslutning.  

c) Også ved lokalisering av nye bygg i landbruket, bør hensynet til jordvern og landskap tillegges 

vekt. Ved oppføring av nye landbruksbygg skal en fortrinnsvis unngå dyrket eller dyrkbar 

mark. En landbruksfaglig vurdering skal legges til grunn ved vurdering av om det er behov for 

mer enn én bolig på ett gårdsbruk.  

d) Fornyelse, eventuelt suppleringer av gardsbebyggelse, bør tilpasse seg det opprinnelige preg i 

tun, bygningsform, dimensjoner, material- og fargebruk. 

e) Bruksendring til annet formål kan tillates for driftsbygninger i landbruket, dersom det ikke gir 

vesentlige ulemper for landbruket.  Miljøverndepartementets veileder «Plan og 

bygningsloven og Landbruk Pluss» (T-1443) skal legges til grunn for vurdering av om ulike 

virksomheter og tiltak faller inn under LNF-kategorien. Dersom virksomheten eller tiltaket 

faller utenfor LNF-kategorien, må søknad om bruksendring behandles som en dispensasjon 

eller reguleringsplan.  

f) Kulturarrangementer kan tillates i LNF-områder hvis det ikke kommer i konflikt med viktige 

landbruks-, natur- og kulturverdier. Bygge- eller anleggstiltak for gjennomføring av 

kulturarrangementer eller for mer varig etablering av kulturarenaer, skal godkjennes ved 

enkeltvedtak eller reguleringsplan.  



g) Ved søknad om dispensasjon for tiltak på fritidsbebyggelse legges følgende til grunn dersom 

vilkårene for dispensasjon er oppfylt og tiltaket ikke strider mot hensyn som nevnt i 

bestemmelsenes kap 5.1 punkt 2:   

o Samlet bebyggelse bør begrenses til maks. 125 m2 BRA og 145 m2 BYA. 

o For at maksimalt angitt BYA skal kunne tillates, forusettes det at vilkårene i plan- og 

bygningsloven § 28-7 om tilstrekkelig uteareal mv er oppfylt (Se retningslinjenes 

punkt  i. ) 

o Det tillates én boenhet per tomt. 

o På fritidseiendommen kan det tillates uthus eller anneks på maksimalt 30 m2 

innenfor øvre ramme for BRA.  

 

Innenfor buffersone for fylkesdelplan for Rondane – Sølnkletten (villreinplanen) begrenses 

bebyggelsen til maksimalt 120 m2 BRA/tomt jfr bestemmelse kap. 5.1 punkt 6.  

 

h) Ved søknad om dispensasjon for utvidelse av boligbebyggelse  på arealer som ikke er vist som 

LNF-spredt i plankartet, bør følgende legges til grunn dersom vilkårene for dispensasjon er 

oppfylt og tiltaket ikke strider mot hensyn som nevnt i bestemmelsenes kap 5.1 punkt 2: 

Samlet BRA og BYA begrenses etter samme regler som gjelder for boligbebyggelse i LNF-

spredt jfr bestemmelsen kap 5.2 punkt 2) og retningslinjenes punkt  i). 

i) Tiltak som øker eiendommens bebygde areal (BYA) bør ikke tillates dersom kommunen er  i 

tvil om eiendommen har tilstrekkelig og egnet areal til parkering og uteoppholdsareal jfr 

plan- og bygningslovens § 28-7. 

 

Bebygd areal (BYA) bør begrenses oppad til maks 25 % av eiendommen for fritidseiendommer 

med tomt mindre enn 650 m2 og boligeiendommer med tomt mindre enn 1,5 daa . Arealer 

innenfor eiendomsgrensene som er offentlig veg eller privat veg med adkomst til andre 

eiendommer, tas ikke med i beregningsgrunnlaget.  

j) Ved søknad om dispensasjon for tiltak på næringsbebyggelse forutsettes det at bebyggelsens 

omfang vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utvidelsen av næringsbebyggelse bør fortrinnsvis 

avklares gjennom reguleringsplan med mindre det av hensyn til LNF-formålet er en fordel å 

unngå varig omregulering til annet formål enn LNF. 

k) Ved eventuell dispensasjon for etablering av ny bolig- eller fritidsbebyggelse, skal kriterier for 

lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse legges til grunn, slik de framgår av vedlegg 6 

«Kriterier for lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse».  

 

Ved søknad om dispensasjon eller forslag til regulering av ny næringsbebyggelse skal de 

samme kriteriene legges til grunn så langt det passer.   


