
Spredt boligbebyggelse i Spydeberg kommune – LNF 2 
Bestemmelser og retningslinjer  
 

Kommuneplanen for Spydeberg 2016-2028, som ble vedtatt 10. mars 2016,  åpner for spredt 

boligbebyggelse i begrenset omfang i områder vist som LNF 2 (kode 5210) i arealplankartet. 

Dette er nytt i forhold til forrige kommuneplan, der all boligbygging i LNF-området var 

avhengig av dispensasjon fra kommuneplan. 

 

I områder vist som LNF 1 (kode 5001) er spredt boligbebyggelse ikke tillatt, jf. bestemmelser 

til kommuneplanens arealdel § 3.1. 

 

Omfanget av ny spredt boligbebyggelse begrenses til 7 boenheter per år, dog ikke mer enn 

10 % av total boligbygging i kommunen. Aktuelle søknader i forbindelse med ny spredt 

boligbebyggelse i LNF 2 er oppretting av egen matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, 

fradeling etter jordloven, søknader om utslippstillatelse og byggesøknad. 

 

Søknadene behandles administrativt etter de krav som går fram av § 3.2. Spredt 

boligbebyggelse. Kommunestyret vedtok 22. juni 2016 retningslinjer for behandling av 

søknader om spredt boligbebyggelse. 

 

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel som åpner for spredt boligbebyggelse.  

§ 3.2 Spredt boligbebyggelse, jf §§ 11-11, nr. 2 og 11-11, nr. 5 og 6 

§ 3.2.1.  Generelt 

Alle nye boenheter oppført utenfor sentrumssonen slik den er avmerket i plankart, skal regnes inn i 
omfang av spredt boligbebyggelse. 

Det åpnes for spredt boligbebyggelse i områder angitt med LNF 2 (kode 5210) i plankartet. Omfang 
begrenses til 7 boenheter per år, dog ikke mer enn 10 % av total boligbygging i kommunen. 
Ubenyttet andel av kvote kan overføres til neste kalenderår. 

I beregning av omfang inngår alle tiltak knyttet til og som ordinært utløser krav om dispensasjon fra § 
3.1.1., som etablering av ny grunneiendom – bebygd og ubebygd - til boligformål, oppføring av ny 
boenhet uten oppretting av ny grunneiendom og bruksendringer. 

Spredt boligbebyggelse tillates under forutsetning av at: 

a. Bebyggelse tilknyttes godkjent avkjørsel, jf pbl § 27-4. 

b. Bebyggelse får tilfredsstillende vann- og avløpsforhold, jf pbl §§ 27-1, 27-2 og 27-3. 

c. Det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, 
jf § 28-1, herunder flom og ras. 



d. Bebyggelse og atkomst til denne plasseres og utformes slik at den ikke kommer i konflikt med 
fredete kulturminner, jf. kulturminneloven §§ 3 og 9, samt øvrige kulturminner vist i 
kommuneplanens arealdel, plankartet, alternativt temakart «Kulturminner og kulturmiljø». Det 
forutsettes at: 

i. Bebyggelse og adkomst til denne ikke ligger nærmere kulturminner enn 20 meter eller på annet 
vis skjemmer kulturminnet visuelt. 

ii. Ved søknad om tillatelse til tiltak som berører fredete kulturminner, skal det innhentes uttalelse 
fra regional kulturminnemyndighet. 

e. Bebyggelse og atkomst til denne ikke kommer i konflikt med regionale eller lokale friluftslivs-, vilt- 
eller naturverninteresser. Det forutsettes at: 

i. Bebyggelse og atkomst til denne ikke ligger nærmere viktige turstitraseer og vilttrekk enn 30 
meter. 

f. Bebyggelse og atkomst til denne ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser, jf. jordloven §§9 
og 12 samt skogbruksloven §50. 

i. Bebyggelse og atkomst til denne tillates ikke oppført på dyrka mark og i høybonitets skog. 

g. Plassering og utforming av bebyggelse tar hensyn til kulturlandskap og eksisterende bebyggelse. 

i. Bebyggelse og atkomst til denne tillates ikke oppført på åkerholmer og i viktige siktkorridorer. 
Fjernvirkning av plassering og utforming skal vurderes ved søknad om tillatelse. 

h. Oppføring av spredt boligbebyggelse som innebærer at det oppstår husklynger med mer enn fem – 
5 - boliger, utløser krav om reguleringsplan. 

 

§ 3.2.2. Krav til utforming 

a. Maksimalt areal ny grunneiendom: 2 daa 

b. Grad av utnytting skal ikke overskride %-BYA: 25 % eller BYA: 300 m² 

c. Det tillates oppført én -1 - boligbygning per eiendom. Bygning kan inneholde inntil 2 boenheter 

d. Det kreves 2 parkeringsplasser per boenhet med bruksareal (BRA) større enn 60 m² og 1 
parkeringsplass for boenhet med bruksareal (BRA) under eller lik 60 m². Det beregnes 18 m² per 
parkeringsplass ved overflateparkering. 

e. Ved søknad om tillatelse til oppføring av enebolig og tomannsbolig, skal plass for dobbelgarasje 
være vist på situasjonsplanen som følger søknaden. 

f. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke være over 70 m² for uthus/garasje. 

g. Gesimshøyde for bolig: 6,0 m. Mønehøyde for bolig: 8,0 m. Gesimshøyde for pulttak/flatt tak for 
bolig: 7,0 m. 

h. Gesimshøyde for garasje/uthus: 3,0 m. Mønehøyde for garasje/uthus: 5,0 m. Gesimshøyde for 
pulttak/flatt tak: 4,0 m. 

i. Minimum uteoppholdsareal: MUA = 200 m². Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser 
medregnes ikke. 



 

 

Utfyllende retningslinjer for behandling etter Kommuneplanen for 2016-2028, 

bestemmelse § 3.2. Spredt boligbebyggelse til kommuneplanens arealdel. Dette gjelder 

områder angitt med LNF 2 (kode 5210) i arealplankartet til kommuneplanen. 

Vedtatt av kommunestyret 22.06.2016, jf saks nr K 47/2016 

a) Kommuneplanens arealbestemmelser § 3.2.1 begrenser omfanget av antall boenheter som 
kan etableres spredt per år til 7, dog ikke mer enn 10 % av total boligbygging i kommunen. 
For beregning av totalt antall boenheter det kan søkes om det enkelte kalenderår (01.01-
31.12.), legges antall godkjente nye boenheter (godkjente IG’er) totalt i kommunen 
kalenderåret før til grunn. 

b) Søknader behandles fortløpende etterhvert som de kommer inn.  
c) Dersom kommunen mottar flere søknader om etablering av nye boenheter enn det som kan 

tillates i kalenderåret, blir disse behandlet det påfølgende kalenderår. 
d) Ubenyttet andel av kvote kan overføres til neste kalenderår, jf. Kommuneplanens 

arealbestemmelse § 3.2.1.  
e) Plan- og bygningsloven skal ikke være til hinder for å innløse festetomt med boligbebyggelse 

når den er lovlig opprettet og oppmålt.  
f) Fradelinger av boligtomter i LNF 2 må behandles etter jordloven § 12. 

 


