
FORVALTNING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 
 
Forvaltningspraksis ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven i LNFR sone A og B 
 
 
 
Bestemmelser LNF-sone A: 
Innenfor denne sone kan det tillates spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. 
Avstanden mellom de enkelte bolig-/byggeenhetene må ikke være mindre enn 50 meter. 
Oppføring av bygg/anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig 
høyvann er ikke tillatt. 
 
Krav til antall enheter og plassering er ikke gitt i arealplanens bestemmelser. 
Krav til utforming og størrelse på enheter er ikke gitt i arealplanens bestemmelser. 
 
 
 
Bestemmelser LNF-sone B: 
Innenfor denne sone kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. 
Avstanden mellom de enkelte enhetene må ikke være mindre enn 50 meter. 
Oppføring av bygg/anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig 
høyvann er ikke tillatt. Sametinget skal uttale seg i enkeltsaker angående plassering av bygning i 
områdene 11, 12, 27, 32 og 36. 
 
Krav til plassering av enheter er ikke gitt i arealplanens bestemmelser. 
Krav til utforming og størrelse på enheter er ikke gitt i arealplanens bestemmelser. 
Det er laget en oversikt over for hvilke eiendommer bestemmelsen gjelder for innenfor LNFR sone B 
(55 områder).  
 
 
 
 
Ved søknad etter Plan- og bygningsloven § 20-1 gjelder følgende: 
 

1. Ved søknad om tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-1 skal det innhentes uttalelser til 
søknaden fra Finnmark fylkeskommune og Sametinget, samt samtykke til tiltaket fra Statens 
vegvesen hvis tiltaket krever endret eller ny adkomst fra offentlig vei. 

 
2. Hvis søknaden gjelder opprettelse av eiendom jfr. pbl § 20-1 m) på Fefos grunn skal søknad 

om feste eller kjøp av grunn sendes til grunneier Fefo før søknad om behandling etter Plan- 
og bygningsloven sendes kommunen (videresendes som regel av Fefo). 

 
3. Ved søknad om opprettelse av eiendom jfr. pbl § 20-1 m) må søknad inneholde opplysninger 

om ønsket bruk av området og hvordan eventuell avkjøring til offentlig veg ønskes etablert. 
 

4. Ved søknad om naust i LNFR sone A og B må det foreligge dispensasjon jfr. Plan- og 
bygningsloven § 19-1 før søknad om tillatelse til tiltak kan behandles. 

 
5. Tiltaket må ligge innenfor LNFR sone A eller B sine grenser og på eiendom gitt i liste. 

 
6. For LNFR sone B kan det etableres et begrenset antall enheter for de enkelte områdene. 

 
7. Hvis uttalelser fra andre myndigheter mangler ved søknad sender kommunen søknaden til 

berørte myndigheter for uttalelse innen en gitt frist. Søker underrettes om dette i brev. 
 

8. Søknader for områder som berøres av reguleringsplan under arbeid avvises. 
 
 
For øvrig gjelder Plan- og bygningslovens krav til dokumentasjon ved søknad. 


