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BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel 
 
Vedtatt av Levanger kommunestyre den 13.04.2011, sak nr. 18/11.    ………………………... 
          ordfører 
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11.        ………………………... 
          ordfører 
 
Rettslig bindende bestemmelsene framgår av de enkelte punkt nedenfor, mens retningslinjer 
er gitt med kursiv tekst. Retningslinjene er kun veiledende og kan ikke brukes som selvstendig 
begrunnelse for vedtak, men er ment som en klargjøring om hvordan bestemmelsene skal 
forstås. 
 
Forholdet til kommunedelplaner og reguleringsplaner som fortsatt skal 
gjelde. 
 
Kommunedelplanene for Levanger sentrum vedtatt 27.09.2000 og Verdal by vedtatt 
26.03.2007 gjelder foran kommuneplanens arealdel. 
 
Regulerings- og bebyggelsesplaner utenfor kommunedelplanområdene for Levanger sentrum 
og Verdal by som fortsatt skal gjelde, er vist på plankartet og opplistet i punktet nedenfor. 
 
1. Generelle bestemmelser (gjelder innenfor alle arealformål). 
 
1.1 Plankrav (§ 11-9, nr. 1). 
 
1.1.1 Tillatelse til tiltak etter § 1-6 (Pbl. 2008) innenfor områder for bebyggelse og anlegg, 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og forsvaret (§11-7, nr.1, 2, 
3 og4) kan ikke gis før området inngår i reguleringsplan. 

  
1.1.2 For nye utbyggingsområder i Leklemsåsen skal det foreligge områderegulering før 

detaljregulering kan vedtas. Områdereguleringen skal bygge på følgende 
forutsetninger; 

 Leklemsåsen skal tilrettelegges for utbygging av hovedsakelig eneboliger. 
  

For området Hotran, Skogn avgrenset i sør av en framtidig omlagt Eknesveg (hvor det 
tas utgangspunkt i eksisterende avkjørsel fra E6), kan det igangsettes 
områderegulering for et mulig framtidig næringsareal fra det tidspunkt at 
næringsarealene innenfor Norske Skogs område er utnyttet.  

 
1.1.3 For campingplassene Tuset nordre (C 02), Midtholmen nordre (C03) og Auskin (C 04) 

kreves detaljreguleringsplan. 
 
1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2). 
 
1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås 

før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med 
tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtak. 
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1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere 
antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til 
bygningers utforming.  

 
 
1.3 Teknisk infrastruktur (§ 11-9, nr. 3) 
 
1.3.1 Innenfor områder hvor det er gitt konsesjon for fjernvarme, skal ny bebyggelse 

inklusiv påbygg, tilbygg og større hovedombygginger med BRA over 250 m2 
tilknyttes fjernvarmeanlegget. Konsesjonær må da bekrefte at fjernvarme kan leveres 
til det aktuelle tiltaket. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra 
tilknytningsplikten, der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket 
vil være miljømessig bedre enn tilknytning.  

 
 
1.4 Rekkefølgekrav (§ 11-9, nr. 4). 
 
1.4.1 For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke utbygging finne sted før 

nødvendige tekniske anlegg for vann, avløp, energiforsyning og kommunikasjon 
(adkomstveg, gang- og sykkelveg, parkering) er gjennomført før bebyggelsen tas i 
bruk.  

 
1.4.2 Fellesareal for lek og opphold skal ferdigstilles før ferdigattest kan gis. 

 
1.5 Rammebestemmelser (§ 11-9, nr. 5). 
 
1.5.1 Byggegrense 

Bygninger tillates ikke oppført nærmere offentlige vann- og avløpsanlegg enn 4 meter. 
 
1.5.1a Utenfor regulert område gjelder byggegrenser fastsatt i Vegloven og Jernbaneloven. 

Dersom ikke annet følger av reguleringsplan er det forbudt uten etter avtale med 
kjøreveiens eier å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller 
oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje.  
Der Veglovens byggegrense tidligere er fraveket gjennom plan, skal byggegrensen mot 
veg følge hovedlinjene i eksisterende hovedbebyggelse. 
 

1.5.2 Boligbebyggelse 
Fradelt boligtomt kan være maksimalt 2 dekar. 
Boligtomt kan bebygges med prosent bebygd areal (%-BYA) = 35 % og bebygd areal 
(BYA) = 300 m2. 
Boligbebyggelse kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 6,5 m og maksimal 
mønehøyde på 9,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. 
Takoppløft eller ark på inntil ¼ lengde av takflaten kan tillates uavhengig av maksimal 
gesimshøyde. 

 
1.5.3 Garasjer 

Garasje i tilknytning til bolig kan oppføres med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 
m2. Garasjer kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og maksimal mønehøyde på 
5,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. 
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Frittstående garasjer i tilknytning til boliger innenfor bebyggelse og anlegg og som 
ligger ved kommunal veg eller felles adkomstveg, kan plasseres med portvegg 
minimum 5,0 meter fra vegkant eller sidevegg 2,0 meter fra vegkant. 

 
1.5.4 Hyttebebyggelse 

Fradelt hyttetomt kan være maksimalt 1,5 dekar. Hver hyttetomt eller feste kan 
bebygges med kun en hytteenhet. 
Hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2.  
Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 135 
m2, der en parkeringsplass på 15 m2 inngår i maksimalt bebygd areal. 
Innenfor disse arealgrenser tillates i tillegg til hytte også oppført uthus og anneks. 
Uthus kan eventuelt oppføres sammen med garasje.  
Hytte og anneks skal danne en hytteenhet og avstanden mellom disse skal ikke være 
mer enn 4,0 meter. 
Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m2, og uthus/garasje 
eller anneks kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2.  
Terrasser kan i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, tillates med maksimalt 
bebygd areal (BYA) = 30 m2. 
Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal 
mønehøyden på 5,5m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. 
Bebyggelsen skal tilpasses landskapet og nærliggende bebyggelse. 
Maksimalt bebygd areal kan gjennom reguleringsplan settes lavere ut fra spesielle 
landskaps-, miljø-, kultur- og friluftsverdier. 

 
1.5.5 Naust 

Mønehøyden for naust skal være maksimalt 4,5 m ved sjø og 3,5 m ved ferskvann over 
planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Naust skal ha takvinkel mellom 
25 og 35 grader. 
For naust i tilknytning til sjø tillates maksimalt bebygd areal (BYA) = 30m2 med 
maksimal bredde 5 m regnet til utvendig kledning. For naust i tilknytning til ferskvann 
tillates maksimalt bebygd areal (BYA) = 20m2 med maksimal bredde 3,5 regnet til 
utvendig kledning. 

 Naustplassering skal tilpasses terrenget og males i naturtilpassede farger. 
 
1.5.6 Campingplasser 

Campingplassene på eiendommene Tuset nordre 1721/64/1, Midtholmen nordre 
1721/216/2 og Volen nedre 1721/131/3 kan ikke bebygges med faste installasjoner 
som beslaglegger dyrka mark. Viss campingvirksomheten opphører skal arealet 
tilbakeføres til LNF-område. 

 
 1.5.7 Parkering 

I reguleringsplaner eller søknader om tillatelse skal det dokumenteres at det på eget 
område eller fellesområde kan avsettes parkeringsplasser og manøvreringsareal som 
dekker følgende krav; 

 
Type bebyggelse     Antall p-plasser 
Enebolig/tomannsbolig    2,0 pr. boligenhet 
Rekkehus /boliger med 3 eller flere enheter  1,5 pr. boligenhet 
Hybler       1,0 pr. boligenhet 
Fritidsbolig m/vegadkomst    1,0 pr. hytteenhet 
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Industri/Lager      1,0 pr. 100 m2 BRA (bruksareal) 
Forretning/kontor     1,0 pr. 50 m2 BRA (bruksareal) 
Hotell/restaurant/kafe/forsamlingslokale  1,0 pr. 25 m2 BRA (bruksareal) 
Skoler/barnehager/helseinstitusjoner   1,5 pr. ansatt 

  
Oppstillingsplasser for sykler og motorsykler skal i henhold til behov avsettes på eget 
område. 
Minimum 5 % av parkeringsplasser i tilknytning til felles parkeringsanlegg skal 
tilrettelegges for bevegelseshemmede. 
Gjennom reguleringsplan kan det fastsettes andre parkeringskrav dersom forholdene 
gjør dette påkrevet eller dersom planen omfatter annen type bebyggelse. 

 
1.5.8 Leke- og uteoppholdsareal 

I reguleringsplaner skal det dokumenteres at det på eget område eller fellesområde kan 
avsettes leke- og oppholdsareal som dekker følgende krav; 
 

1. I boligområdene skal det avsettes minimum 50 m2 felles eller offentlig uteareal pr. 
boligenhet.  

2. Boligområder med 5 eller flere enheter skal innenfor en avstand på 100 m fra 
boligbebyggelsen, sikres sammenhengende areal til småbarnslekeplass på minimum 
150 m2. 

3. Boligområder med 25 eller flere enheter skal innenfor en avstand på 250 m fra 
boligbebyggelsen, sikres sammenhengende areal til områdelekeplass på minimum 1,5 
dekar. 

4. Boligområder med 100 eller flere boligenheter skal innenfor en avstand på 400 m fra 
boligbebyggelsen, sikres sammenhengende areal til ballfelt på minimum 1,5 dekar. 

5. Gjennom reguleringsplan for fortettingsprosjekt spesielt i bykjernene kan det fastsettes 
andre krav til leke- og uteoppholdsareal, som ligger innenfor rammen om at minste 
uteoppholdsareal (MUA) = 20 % av bruksarealet (BRA) for bebyggelsen på tomten og 
at minst 50 % av MUA skal ligge på bakkeplanet. 

6. Areal for lekeplasser skal ha hensiktsmessig lokalisering og utforming, ha 
tilfredsstillende støyforhold på maksimalt 55 Lden, ha solrik beliggenhet og være 
skjermet for sterk vind, forurensning, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. 

7. Deler av områdelekeplasser skal være universell utformet. 
8. Ved eventuell omdisponering av areal som i planer er avsatt til felles uteoppholdsareal 

eller friområde og er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdige 
erstatningsareal. 

  
1.5.9 Universell utforming 

Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for reguleringsplaner og 
søknad om tiltak. Det publikumsrettede fysiske miljø skal planlegges og opparbeides 
slik at bygninger og anlegg er tilgjengelig for alle. Det skal dokumenteres hvordan 
universell utforming ivaretas. 
 

1.5.9a Planer for utbygging skal i størst mulig grad gis universell utforming, dvs. at 
bebyggelse og anlegg er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike 
funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse. 
Det skal legges til rette for brukermedvirkning for å identifisere problemer og 
kvalitetssikre løsninger. 
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1.5.10 Skilt- og reklameinnretninger 
Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal 
harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Den skal plasseres på veggflaten, og 
det tillates ikke plassering på tak, møne eller over gesims. Blinkende eller bevegelige 
skilt/reklameinnretning tillates ikke. 
Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 
4 meter, eller en rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer. Samlet areal 
skal ikke overskride 8 m2. På fredede eller bevaringsverdige bygninger skal 
maksimum størrelse være 1,0 m2. Der det er flere virksomheter med samme inngang 
skal det være et felles ensartet skilt. 
Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter og skal ikke ha lavere høyde over 
fortau/gang- og sykkelveg enn 2,5 meter.  
Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i 
forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i 
kommunen. Innretning som antas å medføre fare kan kreves fjernet ved pålegg fra 
kommunen. 

 
1.6 Miljø, fare, estetikk m.m. (§ 11-9, nr. 6) 
1.6.1 Støy og annen forurensning  

 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442) skal legges til grunn ved planlegging og bygging av bebyggelse til støyfølsom 
bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager) og for 
støyende virksomhet. For innendørs støynivå gjelder teknisk forskrift. 
 
I områder med støyvarselkart skal det innenfor rød sone ikke tillates oppført ny 
bebyggelse til støyfølsom bruk. Gjenoppbygging, ombygging og utvidelse av 
eksisterende bebyggelse til støyfølsom bruk kan tillates, der det kan framlegges 
støyfaglig utredning som viser hvordan tilfredsstillende innendørs og utendørs 
støynivå kan oppnås. Utbygging som medfører økning i antall enheter skal ikke 
tillates.  
  
I områder med støyvarselkart skal det innenfor gul sone gjennomføres støyfaglig 
utredning før området kan vurderes utbygget med ny bebyggelse til støyfølsom bruk.  
 
Nye utbyggingsområder for boliger, hytter, campingplasser, institusjoner og 
permanente arbeidsplasser skal ikke plasseres innenfor sone som har magnetfelt større 
enn 0,4 mikrotesla. 

  
1.6.2 Flom 

 For ny bebyggelse og større tilbygg over 25 % av eksisterende bygg i flomutsatte 
områder, skal bebyggelsens grunnmurshøyde eller laveste golvnivå ha minimum 
kotehøyde for 200 – årsflom + 0,5 meter. 

 
For ny bebyggelse og større tilbygg over 25 % av eksisterende bygg i områder ved 
sjøen hvor stormflo er dimensjonerende for havnivået, skal bebyggelsens 
grunnmurshøyde eller laveste golvnivå ha minimum kotehøyde på 3,2 m. 
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1.6.3 Estetikk 
Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske 
skjønnhetshensyn mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder 
både for tiltaket i seg sjøl og i forhold til omgivelsene.  
Ved nybygging innen eksisterende utbyggingsområder skal det legges vekt på at ny 
bebyggelse tilpasser seg strøkets karakter mht. plassering i forhold til vei, gate, plass, 
og i forhold til bygningsvolum, proporsjonering, høyde, takform, materialbruk m.v.   
 

1.6.3a Nye bygninger og anlegg samt endringer av eksisterende skal utformes i samspill med 
omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på stedet, kulturlandskapet og den 
tradisjonelle byggeskikken.  
Bebyggelsen skal underordne seg områdets topografiske særpreg, ha en helhetlig 
form-, farge- og volumoppbygging, og fremme gode gate- og uterom. I særlig 
eksponerte områder skal det tas ekstra hensyn.  
 

1.6.3b Større byggevolum i sentrumsområder bør utformes slik at bygningene blir oppbrutt i 
volum og fasade. I næringsområder skal parkeringsanlegg, område for varelevering 
og lagringsplass ute, skjermes med bygninger og beplantning. 
I områder som har mer sammensatt bebyggelse må ny bebyggelse vurderes i 
sammenheng med det nærmeste naboskap, og bidra til at området får et helhetlig 
preg. 
 

1.6.3c Ved nybygging/ombygging skal det dokumenteres at ansvarlig utbygger har 
gjennomført en estetisk vurdering av bygget i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
 

1.7 Bevaringsverdig bygninger og miljø (§ 11-9, nr. 7) 
For bygning som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø har historisk, 
arkitektonisk eller annen kulturell verdi som bør bevares, kan kommunen kreve at det 
tas hensyn til disse verdier ved endring av bestående bygning eller oppussing av 
fasade. Med sikte på bevaring og /eller gjenoppretting av bygningens karakter kan 
kommunen kreve at husets takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger 

  opprettholdes eller tilbakeføres. 
 
1.7.a Før ombygging eller riving av eldre SEFRAK registrerts bygninger godkjennes, skal 

det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet (fylkeskommunen). 
 
1.7.b Kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på og utvikles som positive og 

identitetsskapende elementer i et helhetlig utviklingsperspektiv. Både enkeltanlegg og 
bevaringsverdige områder skal sikres. Kulturminner må ses i sammenheng med sine 
omgivelser, og ved ny bebyggelse og anlegg i kulturminners nærhet må det tilstrebes 
en tilpassing.  
 

1.7.c Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal oppfylles på 
reguleringsplannivå. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet 
automatiske fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den grad 
det berører kulturminnet eller dens sikringssone. Alle tiltak som vil eller kan berøre 
slike kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndigheten for godkjenning. 
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1.8 Avklaring og oppfølging i videre reguleringsarbeid (§ 11-9, nr. 8) 
 
1.8.1 ROS-analyse 

Risiko- og sårbarhetsanalyser om relevante forhold skal inngå i reguleringsplaner for 
utbygging. Analysens omfang tilpasses hver enkelt sak. 
 

1.8.1a Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det påses at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
 

1.8.1b Risiko og sårbarhet vurderes i forhold til naturfarer samt menneske- og 
virksomhetsbaserte farer, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
sin sjekkliste skal legges til grunn. Analysen skal vurdere sannsynlighet og 
konsekvenser av uønskede hendelser. 

 
1.8.2 Barn og unge  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn for 
reguleringsplaner. Konsekvensene for barn og unges oppvekstmiljø skal beskrives og 
vurderes særskilt. 
Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn og unge som part 
blir ivaretatt.  
Det skal sikres et oppvekstmiljø som inneholder fysiske, sosiale og kulturelle 
kvaliteter. Det skal tas spesielt hensyn til trafikksikre snarveger, gang- og 
sykkelforbindelser og gode og varierte aktivitetsområder. 
 

1.8.2a Ved arealplanlegging generelt og ved planleggingen av bygg og anlegg for barn og 
unge, skal barn og unges behov være grunnleggende for utformingen. Områder som er 
spesielt egnet for eller tilrettelagt for barn og unges fritidsaktiviteter, skal vurderes 
strengt i forbindelse omdisponeringer av areal. 
 

1.8.2b Innenfor boligområdene skal det avsettes tilstrekkelig og godt egnet uteareal til lek og 
opphold for barn og unge. Leke- og oppholdsareal skal være skjermet mot vind, 
snødrev, samt mot forurensing og helsefare. Terrenget skal være egnet til formålet. 
Leke- og oppholdsareal skal gi muligheter for ulik type lek og kunne brukes av ulike 
aldersgrupper, samt gi muligheter for samkvem mellom barn, unge og voksne. 
Adkomst til områdene må kunne foregå langs gang- og sykkelveg, fortau, sti eller lite 
trafikkert veg.  
 

1.8.2c Barnerepresentanten skal delta fra start i planprosesser der konsekvenser for barn og 
unges oppvekstmiljø blir berørt, og det skal dokumenteres at Rikspolitiske 
retningslinjer (RPR) for styrke barn og unges interesser i planleggingen er fulgt opp. 

 
1.8.3 Grad av utnytting 

Ved regulering av nye næringsarealer skal det legges opp til effektiv og høy utnytting 
av arealene. Minimums utnyttingsgrad skal inngå i bestemmelsene. 
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1.8.4 Energi 
I reguleringsplaner som tilrettelegger for utbygging med BRA større enn 500 m2, skal 
det foreligge en varmeplan for området basert på fornybar energi. Tilknytning til 
eventuelt nærvarmeanlegg eller til fjernvarmeanlegg skal avklares i varmeplanen.  
Dersom varmeplanen viser at det er lønnsomt med fornybar energi, skal dette velges 
som energiløsning. 
 

1.8.4a Kommunens ”Klima og energiplan” legges til grunn for energivurderinger i saker 
etter plan- og bygningsloven. 
 

1.8.4b Ved oppføring av ny bebyggelse skal det i størst mulig grad legges til rette for 
energiøkonomisering og bruk av fornybar energi. Bebyggelsen skal prosjekteres og 
utføres slik at det fremmer lavt energibehov (lavenergi-/passivhus). 

 

2. Bebyggelse og anlegg (11-7, nr. 1). 
 
2.1 Unntak fra plankrav (§ 11-10, nr. 1) 

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet dersom de er i samsvar med arealformålene 
og øvrige bestemmelser i kommuneplanens arealdel: 
Mindre tilbygg og påbygg som utgjør maksimalt 25 % av eksisterende bygg eller 
ombygging av eksisterende bebyggelse, samt utvidelse av tidligere godkjent 
bebyggelse på eksisterende bolig- og hytteeiendommer innenfor bestemmelsenes pkt. 
1.5, unntatt eksisterende fritidsbebyggelse innenfor 100 metersbeltet langs sjø. 
Tiltak innenfor eksisterende områder som er mindre enn tre boligenheter, ikke har 
større BYA enn 500 m2 eller ikke er en etappe av større utbyggingstiltak. 
Installasjoner og bygninger som er del av vann-, avløps- og energianlegg. 

 
2.2 Rammebestemmelser (§ 11-9, nr. 5). 

Generelle bestemmelser pkt. 1.5 gjelder i den utstrekning de vil være aktuelle. 
 
2.a Arealutnyttelse og byggetetthet 

Ved planlegging av nye byggeområder for næring skal det tilstrebes en høy 
arealutnytting. Gjennom reguleringsplaner og ved øvrig tilrettelegging skal det 
stimuleres til fortetting, transformasjon og høy arealutnyttelse i eksisterende 
næringsområder. 
Alle reguleringsplaner skal starte med en enkel landskapsanalyse og en 
egnethetsvurdering for forskjellige typer utbygging i forhold til eksisterende 
vegetasjon, topografi og klima, slik at områdets kvaliteter kan bevares. 

 
2.b Boligområder 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boliger skal det påses at området får sikker 
adkomst og gode kommunikasjoner. Det skal avsettes nødvendige arealer til 
fortau/gang- og sykkelveger, bussholdeplasser og lekeareal/grønnstrukturer. Lokale 
leke- og oppholdsmuligheter skal vurderes før arealer til boliger og veger fastsettes. 
Grøntområder og korridorer med trafikksikker beliggenhet skal vurderes i tilknytning 
til boligområdene. 
Fortetting på eksisterende boligtomter kan skje ved fradeling der tomtestørrelse og 
terrengform egner seg. Både gjenværende og fradelte boligtomter skal være 
tilstrekkelig til å romme bolig, garasje og parkeringsbehov. Både ny og gjenværende 
boligtomt skal ha tilfredstillende leke- og uteoppholdsarealer. 
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2.c Hytteområder 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for nye eller fortetting av eksisterende 
hytteområder, skal det tas hensyn til terrenget og naturlige elementer som åser, koller, 
svaberg m.v. Disse elementer skal ikke nedbygges selv om de ligger innenfor 
avgrensninger på plankartet.  
Ved plassering av bygninger og interne veger skal det tas hensyn til terrengforhold 
slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep unngås. 
Hytter skal fortrinnsvis plasseres i grupper der det tas hensyn til hvordan infrastruktur 
som adkomst, parkering, strøm, avløps-/ resipientforhold og innlegging av vann kan 
løses. Strømledninger bør legges som jordkabler innenfor byggeområdene. Felles 
parkeringsplasser innenfor hytteområdene bør dimensjoneres for 1,5 parkeringsplass 
pr. hytteenhet. 
Hytter skal ikke plasseres på dyrka jord.  

 
2.d Råstoffutvinning 

Masseuttak utenfor områder avsatt til råstoffutvinning er ikke tillatt, med unntak av 
mindre masseuttak til alminnelig landbruksdrift på egen eiendom. Nye masseuttak skal 
vurderes og avklares gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel med påfølgende 
detaljregulering. Detaljregulering skal bl.a. avklare behovet for egne driftsplaner, 
avbøtende tiltak, etappevis og tidsavgrenset drift, restaurering og tilbakeføring av 
terreng samt etterfølgende arealbruk. 
Områder for råstoffutvinning skal lokaliseres slik at eksisterende boligbebyggelse i 
minst mulig grad utsettes for støy, støv eller annen negativ påvirkning fra driften og 
transporten til og fra området, eventuelt at det skal vurderes avbøtende tiltak. 

 
 
3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 11-7, nr. 2). 
 
3.1 Unntak fra plankrav (§ 11-10, nr. 1). 

Utbedringstiltak som ikke medfører inngrep i annet arealformål kan gjennomføres uten 
reguleringsplan. 

3.2 Rammeplan for avkjørsler (§ 11-10, nr. 4). 
 Statens vegvesen sin rammeplan for avkjørsler skal ligge til grunn for nye og utvidet 

bruk av avkjørsler på riks- og fylkesveger i uregulert strøk. 
  
3.a Generelt 

Ved planlegging av veger og anlegg for teletjenester og energioverføring skal det 
stilles krav til estetisk kvalitet og utforming. Nye, mindre kraftledninger skal legges 
som jordkabel. Skjæringer og fyllinger skal opparbeides på en naturlig og god måte 
og avrundes mot eksisterende terreng. 

 
3.b Parkeringsareal 

Arealbehov for nye parkeringsplasser i sentrumsområder skal fortrinnsvis søkes løst 
ved bygging av parkeringskjeller/-hus. 
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4. Grønnstruktur (§ 11-7, nr. 3). 
 
4.1 Unntak fra plankrav (§ 11-10, nr. 1). 

Tilretteleggingstiltak som er i samsvar med og underbygger områdets funksjon som 
grønnstruktur kan unntas krav om reguleringsplan. 

 
4.a Sammenhengende grønnstruktur som gir mulighet for ferdsel mellom boligområder og 

friarealer, skole, barnehager, idrettsanlegg, marka og strandsonen m.m, må bevares 
og forsterkes. Parker, lekeplasser, nærmiljøanlegg og lignende skal i hovedsak legges 
i tilknytning til grønnstrukturen.  
 

4.b Jord- og skogbruksarealer som er del av sammenhengende grøntkorridorer og som er 
viktige for biologisk mangfold, friluftsliv og kulturlandskap, skal vurderes meget 
strengt hvis omdisponeringen kan føre til en punktering av en sammenhengende 
grønnstruktur. Omdisponering av denne kategorien arealer vil bare kunne finne sted 
når endringene er nødvendige sett ut i fra de offentlige hensyn som skal ivaretas 
gjennom plan- og bygningsloven. 

 
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 11-7, nr. 5 a og b). 
 
5.1 Rammebestemmelser (§ 11-9, nr. 5, gjelder for § 11-7 nr. 5 a og b). 

For ny og eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse gjelder bestemmelsene pkt. 
1.5 med unntak av 1.53.  

 
5.2 Omfang, lokalisering og bruksendring (§ 11-11, nr. 1, gjelder for § 11-7 nr. 5 a). 

Ny bebyggelse som er i samsvar med LNFR-formålet skal ikke plasseres i konflikt 
med viktige natur- og kulturinteresser eller monumentale bygninger. 

Bruksendring til tilleggsnæring innen eksisterende bebyggelse på landbrukseiendom 
kan tillates, der dette ikke er til ulempe for landbruksdrifta eller medfører vesentlige 
miljømessige ulemper for omgivelsene, som f.eks. støy, støv og lukt, og hvor tiltaket 
ikke innebærer fradeling. Tiltaket må ikke medføre endring av bygninger som fører til 
konflikt med viktige karaktertrekk for bebyggelse og gårdstun. 
 
Tillatelsen gjelder ikke bruksendring av eksisterende bygg på landbrukseiendom som 
ligger i 100-metersbeltet langs sjø og/eller berører andre regionale/ nasjonale 
miljøverdier. 
Arealkrevende handel/ virksomhet kan ikke finne sted med hjemmel i denne 
bestemmelsen. 

 
5.3 Spredt boligbebyggelse (§ 11-11, nr. 1, gjelder for § 11-7 nr. 5 b). 

Innenfor kartfestede LNFR – områder for spredt boligbebyggelse kan det i tillegg til 
nødvendig landbruksbebyggelse i planperioden (10 år) tillates de antall boliger som 
følger av tabellen nedenfor. Endring av antallet boliger kan skje ved rullering av 
planen hvert 4. år. 
Planen legger til rette for boliger utenfor regulerte boligfelt. 60 boliger i Verdal og 95 
boliger i Levanger. I LNFR-områdene er det avtegnet på kart områder for spredt 
boligbygging. 
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Levanger: 
Område Antall boliger  
Åsenfjord 4 
Voll – Åsen sentrum 10 
Åsen nord 8 
Ekne 8 
Ronglan 6 
Voll/Gryte 3 
Markabygda 8 
Gilstad/Granheim/Halsan 6 
Matberg/Munkeby 8 
Okkenhaug 8 
Mule 8 
Ytterøy 13 
Totalt 90 
  
 
 Verdal: 
Område Antall boliger  
Vinne 10 
Garnes 5 
Sul 3 
Leksdal 12 
Leirådal 8 
Vuku 7 
Ulvilla 5 
Helgådal 5 
Kleppen 2 
Vera 3 
Totalt 60 
 
  

1. Plassering av bebyggelsen må skje i samsvar med plan- og bygningslovens krav om 
sikkerhetsvurderinger. 

2. Bebyggelsen må ikke plasseres i områder som har regional og nasjonal stor verdi for 
biologisk mangfold. 

3. Kulturminner må ikke forringes. Bebyggelsen må tilpasses kulturlandskapet. 
4. Dyrkajord eller reelt dyrkbar jord må ikke omdisponeres. 
5. Det må kunne etableres godkjente løsninger for avkjørsel, vann og avløp. Godkjent 

løsning for avløp innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskilder, er kun tilknytning til 
kommunalt avløpsanlegg. 

6. Nye avkjørsler/veger skal ikke gå over dyrka jord. 
7. Maksimal tomtestørrelse skal være 2 dekar. 
8. Fradeling av tomter må ikke føre til driftsmessige eller miljømessige ulemper for 

landbruket. 
9. Ved nybygging av 4 boliger eller flere som bygges samtidig og ligger naturlig sammen 

med avstand under 100 m, skal det utarbeides reguleringsplan. 
10. Innenfor området Voll – Åsen kan ny spredt boligbygging kun tillates i tilknytning til 

og som fortetting av eksisterende husklynger. 



 

12 
 

 
5.4 Unntak fra forbud i 100-metersbeltet langs sjø (§ 11-11, nr. 4, gjelder for § 11-7 

nr. 5 a og b). 
Forbudet mot tiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjø gjelder ikke for oppføring av 
nødvendige bygninger og mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, fiske, 
og ferdsel til sjøs. 

 
5.a Bebyggelsen 

Ved nybygging, tilbygging og rehabilitering innen gardstun der det finnes 
representativt eksempel på trønderlåna, skal det tas hensyn slik at viktige 
karaktertrekk ikke går tapt. Bygninger skal være stedstilpasset med utforming i forhold 
til stedets bebyggelse, materialer, farger og lignende. 
Tidligere bebygde tun der rester fra tidligere bosetning finnes, kan det oppføres ny 
bebyggelse. 

 
5.b Samdrift 

Det skal være tillatt å omdisponere bygninger eller oppføre nye bygninger ved 
samarbeidstiltak som naturlig kan knyttes til gårdsdriften. Et samarbeidstiltak skal 
ikke være bundet av lokalisering til et tun, dersom det ut fra gitte forutsetninger som 
finansiering, arbeidsmiljø eller lignende er naturlig med annen plassering samt å 
fradele areal til tiltaket. 

 
5.c Småskala næringsvirksomhet 

 Småskalavirksomhetene skal ta utgangspunkt i driftsenhetens ressurser, og være 
innenfor den ramme disse ressursene setter. Hvis tiltaket får et større omfang kan det 
bli aktuelt å stille plankrav. Veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk 
Pluss, fra Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet skal benyttes som 
grunnlag for å vurdere søknader om småskala næringsvirksomheter i tilknytning til 
landbrukseiendommer. 

 
 
6. Bruk og vern av sjø/vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 11-7, nr. 6). 
 
6.1 Bruk og vern (§ 11-11, nr. 3). 

Movatnet, Hoklingen, Sønningen, Sundetjern, Svartbekken, Leksdalsvatnet, Leirsjøen 
og Finnvoltjønna er gitt formålet drikkevannskilde, der tiltak og bruk styres av egne 
bestemmelser etter drikkevannsforskriften. 
 
Øvrige områder i sjø og vassdrag med unntak av naturvernområder er gitt formålet 
friluftsområde, der tiltak og bruk i samsvar med allment friluftsliv vil være tillatt. 

 
6.2 Forbud mot tiltak (§ 11-11, nr. 5). 

For områder langs vassdrag er det forbud mot tiltak i henhold til § 20-1, pkt. a, j, k, l, 
og m (Pbl. 2008). For følgende vassdrag er forbudtsonen satt til 100 meter fra 
strandlinjen ved gjennomsnittlig flomvannstand: 
Movatnet, Hoklingen, Sønningen, Sundetjern, Svartbekken, Forra, Heståa, 
Leksdalsvatnet, Leirsjøen, Finnvoltjønna, Skjækra, Kverna, Juldøla samt der det ikke 
er åpnet for spredt boligbebyggelse langs Malsåa, Inna og Helgåa fra Skjækerfossen til 
Veravatnet. 
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For øvrige vann, tjern og elver er forbudtsonen satt til 50 meter fra strandlinjen ved 
gjennomsnittlig flomvannstand. Bekker inngår ikke. 
Forbudet gjelder ikke tiltak på eksisterende bebyggelse innenfor rammebestemmelsene 
pkt. 1.5 eller på samferdsels-, vann-, avløps- og energianlegg. 
Forbudet i henhold til § 20-1, pkt. j (midlertidig bygninger, konstruksjoner og anlegg) 
gjelder uansett varighet, viss ikke tiltaket er godkjent gjennom plan eller annet vedtak. 

 
6.a Generelt 

Næringsavrenningen til sjø og vassdrag skal reduseres, det biologiske mangfoldet skal 
ivaretas og allmennhetens tilgang skal sikres. Kantsonene med vegetasjon skal det tas 
særskilt vare på. 
Ved vurdering av eventuell dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø og  vassdrag, vil 
det bli lagt vekt på at tiltaket ikke fører til forurensning eller kommer i konflikt med 
vassdragets biologiske mangfold, samt at det er sikkerhet i forhold til flom og erosjon. 

 
6.b Drikkevannskilder 

Drikkevannskildene med nedbørsfelt skal ivaretas både som drikkevannskilder og 
rekreasjonsområder. Drikkevannskildenes nedbørsfelt bør holdes fri for tiltak som kan 
skade vannkvaliteten. 

 
6.c Verna vassdrag 

Ved saksbehandling innenfor varig verna vassdrag skal retningslinjene for varig verna 
vassdrag (RPR T-1082, 1994) legges til grunn. 

 
6.d Rør og ledninger 

Rør og ledninger som planlegges lagt i sjø, må ikke komme i konflikt med 
ankringsplasser. 

 

7. Hensynssoner (§ 11-8). 
7.1 Sikrings-, støy og faresone (§ 11-8, nr. a).  

Innenfor faresone for kvikkleireskred kan det ikke igangsettes ny utbygging før 
geoteknisk vurdering er avklart i henhold til NVE’s retningslinjer nr. 1/2008 
”Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag:” 
 
Innenfor sikringssoner for drikkevannskilder gjelder egne klausuleringsbestemmelser 
for tiltak. 

 
7.2 Båndlegging (§ 11-8, nr. d). 
 Områder som er vernet etter naturvernloven der det gjelder egne bestemmelser for 

tiltak. 

 
7.3 Gjeldende reguleringsplaner(§ 11-8, nr. f). 

Områder hvor eksisterende reguleringsplaner skal gjelde, og der arealformål og 
bestemmelser framgår av disse planer. 

 
 
 
 
 


