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Vedlegg til kommuneplanens arealdel: 
 
 

Arealformålsendring fra LNF til LNF spredt 
Metode for utvalg av bolig- og fritidseiendommer i LNF. 
 

 
 
Bakgrunn 
For at det skal være mulig å gi egne bestemmelser til eksisterende bolig- og fritidseiendommer i LNF 
(landbruk-, natur- og friluftsområder), må disse eiendommene avsettes på kommuneplankartet med 
egne arealformål: LNF spredt boligbebyggelse og LNF spredt fritidsbebyggelse. 
 
Metode  
For å finne bebygde bolig- og fritidseiendommer i LNF er det brukt følgende kriterier:  
 
Bolig:   Bygningstype skal være bolig (enebolig, tomannsbolig eller fleremannsbolig). 

Eiendommen skal være under 10 daa. Eiendommer over 10 daa blir videreført som 
LNF. 

 
Fritidsbolig:  Bygningstype skal være fritidsbolig. Eiendommen skal være under 10 daa.  

Eiendommer over 10 daa blir videreført som LNF. 
 
Det er kjørt GIS-analyse om bolig- og fritidseiendommene er berørt av følgende tema: 

Samfunnsinteresser:  Eiendommer beliggende innfor sikringssone nedslagsfelt drikkevann og  
sikringssone for masselager for alunskifer er videreført som LNF. 

 
Naturverdier:  Eiendommer med spesielle naturverdier blir videreført som LNF. Det er brukt 

følgende datasett 

 naturvernområder 

 utvalgte naturtyper 

 naturtyper 

 arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

 arter funksjonsområder 

 kommuneplanens hensynssoner for naturmiljø   
 
Landskap/ kulturvern:  Eiendommer med/ innenfor følgende kriterier er videreført som LNF  

 SEFRAK-bygg som meldepliktige etter kulturminneloven § 25 

 SEFRAK-bygg med vernekategori 1 og 2 

 nasjonalt verdifullt kulturlanskapsområde Granavollen – Tingelstad – 
Røykenvik 

 sikringssone på 50 m fra fredede kulturminner (etter råd fra Oppland 
fylkeskommune) 

I analyseresultat er det også tatt med om eiendom berørt av enkeltminne/ 
lokalitet og øvrige SEFRAK-bygg. 

 
Friluftsliv:   Eiendommer innenfor de regionalt viktige friluftsområdene Fjorda, Lygna og  

Øståsen er videreført som LNF. 



 
Fareområder:   Eiendommer innenfor fareområde flom og rasfare er videreført som LNF. 
 
Vassdrag:   Det er ulike byggegrenser mot vassdrag, dette framkommer i  

kommuneplanbestemmelsene. For Randsfjorden er det lagt inn eget 
bestemmelsesområde. Det er kjørt analyse om eiendommene er innenfor   

 bestemmelsesområde Randsfjorden 

 buffer 100 m innsjø 

 buffer 100 m elv med flate 

 buffer 50 m innsjø 

 buffer 50 m elv med flate 
 
Naturressurser:  Det er også kjørt analyse på om det er dyrka mark innenfor eiendommene. 

For eiendommer som er blitt lagt inn som LNF spredt er disse avgrenset av 
dyrka mark. For eiendommer med mer enn 5 daa dyrket er videreført som 
LNF som landbrukseiendommer. 

 
Resultat 
Alle resultatene er sammenstilt i et excel-ark for fritidseiendommer og et for boligeiendommer.  
For hver eiendom er det summert om antall konflikter med ovennevnte tema. For eiendommer uten 
konflikt er disse lagt inn på kommuneplankartet som henholdsvis LNF spredt boligbebyggelse og LNF 
spredt fritidsbebyggelse. Det er også gjort en skjønnsmessig vurdering av eiendommer med konflikt, 
slik at noen av disse eiendommene er lagt inn med redusert areal til LNF spredt. Det er brukt 
eksisterende eiendomsgrenser, selv om mange av disse har dårlig nøyaktighet med tanke på 
beliggenhet.  
 

 
 
 


