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Politisk behandling - Tildeling av utbyggingskvote i spredt boligbebyggelse i LNF 2022-2024 
 
Sammendrag 
I kommuneplanens bestemmelse § 5 om spredt boligbygging åpnes det for oppføring av inntil to 
boenheter per år. Kommunedirektøren ønsker at Kommunestyret skal dele ut kvoter for kommende 
år 2022-2024, på samme måte som det ble gjort i tidligere år. 
 
Mulighet for å søke om kvoten skal kunngjøres på kommunens nettsider, sosiale medier og i 
relevante lokalaviser. Administrasjonen skal behandle alle innkommede søknader og vil gi sin 
anbefaling til Kommunestyret som skal vedta å eventuelt dele ut kvoter. 
 
I kunngjøringen skal kommunedirektøren informere om at bestemmelser, rekkefølgekrav og 
retningslinjer i kommuneplanens § 5, samt kriterier som tilkobling til kommunal infrastruktur og 
grunnforhold legges til grunn ved tildeling av kvoter. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling 
Kommunedirektøren bes kunngjøre muligheten for å søke om kvoten på inntil seks boenheter for 
perioden 2022-2024.  
 
Det skal kunngjøres på kommunens nettsider, sosiale medier og relevante lokalaviser. I 
kunngjøringen må det informeres om at bestemmelser, rekkefølgekrav og retningslinjer i 
kommuneplanens § 5, samt kriterier som tilkobling til kommunal infrastruktur og grunnforhold 
legges til grunn ved tildeling av kvoter. 
 
 
Frits Arne Eriksen  
Kommunedirektør  
 
Kommunestyret 27.10.2021 
 
Behandling og votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KOM- 21/101 Vedtak 



Kommunedirektøren bes kunngjøre muligheten for å søke om kvoten på inntil seks boenheter for 
perioden 2022-2024.  
Det skal kunngjøres på kommunens nettsider, sosiale medier og relevante lokalaviser. I 
kunngjøringen må det informeres om at bestemmelser, rekkefølgekrav og retningslinjer i 
kommuneplanens § 5, samt kriterier som tilkobling til kommunal infrastruktur og grunnforhold 
legges til grunn ved tildeling av kvoter. 
 
Vedlegg 
02 - Kommuneplankart (A1) 
03 - Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen 
1. Aamodt 
2. Spenningen 
3. Vestby I 
4. Vestby II 
6. Gjerimeieriet 
7. Frognerlinna 
8. Bråtesletta 
10. Flatby 
 
Saksopplysninger og konklusjon 
I gjeldene kommuneplan er disse områdene avsatt som LNF – spredt bebyggelse bolig: Aamodt, 
Spenningen, Vestby I, Vestby II, Gjerimeieriet, Frognerlinna, Bråtesletta og Flatby. Se vedlegg. 
 
I planforslag til kommuneplan 2020-2032 er områdene foreslått endret fra formål «Spredt 
boligbebyggelse» til formål «LNFR».  
 
I gjeldende kommuneplans del 2: «Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen», gis det i § 5 
«Bestemmelser til spredt boligbygning i LNF-områder» tillatelse til spredt boligbebyggelse med inntil 
to boenheter totalt for hele kommunen i hvert kalenderår. Bygging av boenhet i de avsatte 
områdene forutsettes godkjent av landbrukskontoret. Ved tre eller flere boenheter innenfor samme 
delområde stilles det krav til detaljplan. I retningslinjene for spredt boligområder under samme 
paragraf presiseres følgende: «Ved søknad om bolig eller fradeling til boligformål innenfor avsatt 
spredt boligområder, skal følgende hensyn ivaretas: 
Det stilles krav om detaljplan ved oppføring av 3 eller flere boenheter. 

· Det tillates maksimalt 2 boenheter i hvert bygg 
· Nye boliger skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende godkjente avkjørsler 
· Ny bebyggelse skal ikke legges på fulldyrket mark 
· Ny bebyggelse skal plasseres slik at det tas tilstrekkelig hensyn til kulturlandskapet og 

kulturminner, og slik at det tas tilstrekkelig hensyn til kulturlandskapet og kulturminner, og 
slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon g terreng bevares 

· Det skal avsettes minimum 500 m2 uteoppholdsareal for frittliggende eneboliger og 
minimum 300 m2 per. bolig for tomannsboliger. Tillegg for hybelleiligheter er 100 m2.» 

  
Praksis i dag er at de to første som søker hvert år, stort sett får tillatelse, dvs. vi bruker «førstemann 
til mølla» prinsippet. Ved å åpne for at folk kan søke om kvoter for kommende år vil en få en mer 
rettferdig vurdering av de som ønsker å bygge. Samtidig gir det større forutsigbarhet både for 
utbygger/tiltakshaver og kommunen. Ved tildeling av kvoter må det fremdeles legges til grunn at alle 
bestemmelser, rekkefølgekrav og retningslinjer i kommuneplanens del 2, § 5 er oppfylt. 
 
 
 
 


