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Landbruket i kommuneplanen 

Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 
§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 

 

Innenfor rammen av §1-1 skal planer etter denne lov: 

a) 

b) Sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle 

landskap og kulturminner 

c) 

d) Legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 

e) 



Landbruket i kommuneplanen 

Plan- og bygningsloven. IV. Kommunal planlegging 

• Kommunal planstrategi 

- Kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 

herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,…. 

• Kommuneplan 

- Samfunnsdel med handlingsdel: langsiktige utfordringer, mål 

og strategier for kommunen som helhet 

- Arealdel, skal vise arealformål, 1-6 

1. Bebyggelse og anlegg 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3. Grønnstruktur 

4. Forsvaret 

5. Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift 
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Arealdelen 
• Hensynssoner, §11-8 

• c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, 

landskap, bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø 

• Generelle bestemmelser, bl.a: 

• Krav om reguleringsplan for visse arealer – eks: Massedeponier! 

 

• Bestemmelser til LNF-områder, §11-11 

1. Omfang, lokalisering og utforming av bygninger til landbruk.. 

2. Tillatelse til spredt bebyggelse 

3. Bruk og vern av vannflate 

4. Tillatelse til nødvendige bygninger i100-metersbeltet langs vassdrag 

5. Forbud mot angitte bygge- og anleggstiltak i 100-metersbeltet 

  – obs! bestemmelser for å sikre kantvegetasjon langs vassdrag 

 

 

 







Bestemmelser til Vestby kommuneplan 

(forslag til kommuneplan 2014-2026) 

• §11 Byggeforbud i strandsonen ((jf. Pbl §11-9 nr 5) 
– ……………………….. 

Sonen med kantvegetasjon på 8 meter mot vassdrag i landbruks-, natur  

og friluftsområder skal bevares. Pløying tillates ikke, med unntak av 

vedlikeholdspløying hvert tredje år for grasproduksjon på eksisterende 

dyrka mark (jf. vannressursloven § 11) 

– ……………………… 

• § 13 Krav til reguleringsplan (jf pbl.§11-9 nr 8)  
– (gjelder Delijordet (IKEA-tomta)): 

Det skal også utredes hvordan matjorda fra området kan flyttestil et nytt 

areal som ikke er dyrka eller dyrkbar mark i dag, for å gi et nytt areal med 

dyrka merk som kvalitetsmessig blir minst like bra som opprinnelig 

område…. 
 



Hva står det om landbruket i kommuneplanens 

samfunnsdel? 

Landbruket som arealbank for gode utbyggingsformål? 

  

- Friluftsliv 

- Klima, energi, miljø, naturmangfold 

- Kulturlandskap og kulturminner 

- Tilrettelegge for næringsområder 

- Næringsvennlige kommuner 

 

- Jordvern 

- Egne landbruksplaner? 



Landbrukets betydning i samfunnsplanleggingen 

 

KS-prosjektet Ringvirkning 

 

http://landbruk-ringvirkning.no/  

 

Landbruksseminar i Ås 15.9. 

23 deltakere 

8 politikere fra kommunestyret 

7 bønder/landbruksrepresentanter 

4 fra planavdelingen + rådmannen 

3 fra landbrukskontoret 
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SITUASJONSBILDE FOR 

ÅS 

 



Mål for denne idédugnaden 

• Hva vil vi med landbruket i Ås? 

– Landbruksbasert næringsutvikling 

– Kulturlandskapet 

• Få fram gode ideer til landbruksbasert næringsutvikling 

• Få fram målsettinger om landbruk og kulturlandskap i kommuneplanen 



Hvordan står det til med landbruket i Norge? 

FAKTA 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIKK OG NÆRING 

• Myndighetene ønsker økt 
matproduksjon i Norge. 

• De økonomiske utsiktene i 
landbruket er usikre. 

• Tollvernet for landbruket er under 
press. 

• Tømmer og treforedling konkurrerer 
i et internasjonalt marked med 
fallende priser. 

Antall bruk 

Årsverk 

Gj.snittlig 
bruksstørrelse 

Import av 
landbruksvarer 
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Hvordan står det til med landbruksrelatert virksomhet? 

FAKTA 

• Lokal matforedling og bygdeturisme 
har økt kraftig. 

• Det er 300 ”Inn på tunet”-gårder.  

• Foredling tidobler tømmerverdien.  

• Utleie til jakt og fiske inkl. over-
natting etc var på 3,6 mrd. i 2009. 

• Det er 700 små kraftverk i Norge. 
Potensialet er det tredoble. 

• Bioenergiproduksjon skal økes med 
14 TWh innen 2020. 

• Bygdeservice omsatte for over 200 
mill. i 2009. 

POLITIKK OG NÆRING 

• Myndighetene har de siste årene 
opprettet en rekke ordninger for å 
støtte landbruksrelatert virksomhet. 

• Det forventes til dels betydelig vekst 
på de fleste av disse områdene i 
årene framover. 

• Mange lokale initiativ, men også 
mange som ikke lykkes. 



Og hva er bildet i vår kommune? 

• Gårds- og bygdeturisme:  

• Jakt- og fisketurisme:   

• Matforedling:  

• Bioenergi og annen energiproduksjon:  

• Inn på tunet:  

• Bygdeservice:  

• Annet: 



Da går vi i gang! 
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Konklusjoner: 
• Ringvirkningsmetodikken er et godt hjelpemiddel til å få i gang 

prosess rundt landbrukets betydning og muligheter i kommunen 

• Det er fruktbart å samle folk fra ulike miljøer: politikere, 

administrasjon, næring 

• For mye landbruksbasert næringsutvikling? 

• «Politikere vil gjerne snakke om arealbruk – ikke landbruksnæring» 

• Hvem drar dette videre? Kan det brukes i kommuneplanen? 

• VIKTIG AT LANDBRUK OG LANDBRUKSFORVALTNING 

DELTAR I KOMMUNEPLANPROSESSER 

 

Lykke til ! 
 

 

 


