
§ 14. Landbruks-, natur- og friluftsområder (pbl § 11-7 pkt. 5)

1. Underformål a, areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (pbl § 11-11)

• For gårdstilknyttet bebyggelse gjelder kommuneplanbestemmelsene i S 13 pkt

2, med unntak av driftsbygninger i landbruket.
• Tiltak for landbruket skal plasseres slik at de passer best mulig inn i

kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende bygningsmiljø, ikke
hindrer allmenn ferdsel og ikke skader viktig biologisk mangfold.

• Oppføring av kårbolig tillates kun når det dokumenteres at dette er nødvendig
av hensyn til tradisjonell landbruksdrift på eiendommen, og at det fra før ikke
er mer enn en boligenhet på eiendommen. Nye kårboliger skal plasseres i
tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse. Dersom kårboligen foreslås på
dyrka mark skal plasseringen også behandles som søknad om omdisponering
etter jordlovens 9 9.

2. Underformål b, areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (pbl $ 11-11
nr 2)

• I landbruks-, natur- og friluftsomrader med underformal b kan det for
eksisterende ·bebyggelse gis tillatelse til bygningsmessige tiltak som tilbygg,
fasadeendringer, garasje og uthus. I Kroer, Nordby og Rustad skolekrets kan
det tillates fradeling av tomt inntil eksisterende boligbebyggelse for inntil 5 nye
boenheter i hver kretsog for Bronnerud skolekrets inntil 9 nye boenheter i
planperioden, med forutsetning av at disse ligger langs veier med
holdningsklasse lite eller mindre streng. Kommuneplanbestemmelsene i § 13
pkt 2, 3 og 4 gjelder når tillatelse til nevnte tiltak eller tomtefradeling er gitt.

• Tiltak skal plasseres og utformes slik at de passer best mulig inn i
kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende bygningsmiljø, ikke
hindrer allmenn ferdsel og ikke skader viktig biologisk mangfold.

• Tillatelse til tiltak i medhold av første kulepunkt kan ikke gis der det er konflikt
med hensynet til bevaring av dyrka mark og kulturlandskapet, herunder
eksisterende bygningsmiljø, hindrer allmenn ferdsel eller skader viktig
biologisk mangfold.

• Oppføring av kårbolig tillates bare når det dokumenteres at dette er nødvendig
av hensyn til tradisjonell landbruksdrift på eiendommen, og at det fra før ikke
er mer enn en boenhet på eiendommen. Nye kårboliger skal plasseres i
tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse. Dersom kårboligen foreslås på
dyrka mark skal plasseringen også behandles som søknad om omdisponering
etter jordlovens § 9.

3. LNF - Strandsone langs sjø og vassdrag (pbl S 1-8)
• Tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike

formål, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke
tillatt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen langs Bunnefjorden og
Gjersjøen, samt langs Kråkstadelva.

• Tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike
formål, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke
tillatt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen langs Østensjøvann, Pollevann
eller Årungen, med mindre annet er spesifisert i reguleringsplan.

• Tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 samt fradeling til slike
formal, midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, er ikke


