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LANDBRUKSBYGG  I FORHOLD TIL PLAN – OG BYGNINGSLOVEN (PBL) 
Definisjonen på 

landbruksbygg er bygninger 

som er nødvendig i 

forbindelse med 

landbruksdrift, som for 

eksempel redskapshus, 

drivhus, gjødsellager, silo, 

pakkeri, lager m.m. 

 

Søknad om bygging 

Dersom du skal gjøre 

vesentlige endringer, bygge 

nytt eller reparere landbruksbygg, må det søkes om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

Dersom det er nybygg og grunnflaten er under 1000 m
2
 kan utbygger selv stå som ansvarlig for 

byggeprosjektet etter pbl § 20-2. For bygg som er mer enn 1000 m
2 
må et ansvarlig foretak stå for 

søknad, prosjektering utførelse og kontroll. 

 

Til byggesøknad (under 1000 m
2
), blankettnummer, NBR, i parentes: 

 

-Søknad om tillatelse til tiltak (uten ansvarsrett § 20-2), (NBR 5153) 

-Nabovarsel ( NBR 5154) 

-Gjenpart av nabovarsel (NBR 5156) 

-Situasjonskart og tegninger over bygget. Situasjonskart bestilles i kommunen (gratis). 

 

Plan- og bygningslovens § 30-1 omfatter driftsbygninger i landbruket. Her fremgår det at reglene om 

vannforsyning, avløp og adkomst ikke gjelder for landbruksbygg. 

 

Til en fullstendig søknad (bygg større enn 1000 m
2
) må i tillegg legges ved: 

 

-Søknad om ansvarsrett med vedlegg (NBR 5181). 

-Evt. uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter (vegmyndighet, landbruksmyndighet etc.) 

-Evt. søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget eller andre 

bestemmelser, kreves det begrunnet søknad. 

 

Sluttgodkjenning 

Når landbruksbygget er ferdig, sendes det søknad om ferdigattest (NBR 5167) til kommunen. 

Kommunen (landbruksavdelingen) kommer deretter på befaring for å godkjenne bygget etter gjeldende 

forskrifter (husdyrforskriftene dersom det er husdyrhold) og etter plan- og bygningslovens 

bestemmelser.  

Bygget må ikke tas i bruk før sluttgodkjenning foreligger. 

Blankettene (se blankettnummer) kan lastes ned fra hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet via 

lenka: http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/ 

 

Blankettene kan også fås ved henvendelse til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, byggesak. 

Tlf. 66 10 70 00. E-post: post@eidsvoll.kommune.no 
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Noen andre nyttige lenker når det gjelder byggeregler: 

Plan og bygningsloven: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 

 

Andre byggeregler: 

http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/ 

 

Om driftsbygninger i landbruket (pbl § 30-1): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-

71/KAPITTEL_4-11#shareModal 

 

AUTORISASJON FOR PLANTERVERN-   KURS OG DISPENSASJON 
Det har vært mye spørsmål om det blir gitt dispensasjon fra Mattilsynet på plantevernbeviset, 

siden det elektroniske fornyingskurset er forsinket. Mattilsynet opplyser at man kan sende 

søknad direkte til dem, og en dispensasjon vil gjelde til 1. juli 2015. Da skal man ha hatt tid 

til å ta det nettbaserte kurset innen den tid. Adressen til Mattilsynet:Mattilsynet, Felles 

postmottak,postboks 383,2381 Brumunddal. 

Tlf 22 40 00 00, postmottak@mattilsynet.no.  Klasseroms-kurs i fornying arrangeres i Fet, 

Brattåsen skytebane, 20/4 og 22/4, kl 18-22 begge dager. Noen få plasser ledige. 

Interesserte kan melde fra til oss på landbruksavdelingen. Det vil også arrangeres et kurs over to dager  

i Eidsvoll-området i løpet av mai 2015. Interesserte kan melde seg på forløpende til oss på 

landbruksavdelingen («først til mølla osv….). 

 

ENDRING AV FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD 
Vi minner om endringer i forskrift om produksjonstilskudd som trådte i kraft fra 1. januar 2015. 

Det er bla. endringer  ved eventuelt avkorting av tilskudd ved regelverksbrudd, jfr forskriften § 11: 

«Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet 

regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket 

avkortes.» 

Ved brudd på forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging og forskrift 26. juli 2004 nr. 1138 

om plantevernmidler § 18 femte ledd skal tilskuddet avkortes. 

Forskrift om miljøplan er opphevet fra 1. januar 2015, men forskrift om gjødslingsplanlegging og 

forskrift om plantevernmidler gjelder fortsatt. Forskrift om produksjonstilskudd § 11 sier at ved brudd 

på disse forskriftene skal tilskuddet avkortes. Kontroll av dette kan bli intensivert. Det er derfor viktig 

for foretak som søker produksjonstilskudd at de for å være sikre på å ikke få avkortinger i 

produksjonstilskuddet, sørger for å ha oppdatert gjødslingsplan for 2015 og at det føres sprøytejournal 

for all plantevernmiddelbruk på jordbruksareal som det søkes produksjonstilskudd for.  

Romerike landbruksrådgivning, tlf 63 94 45 30, romerike@nlr.no, kan kontaktes for bistand for de 

som eventuelt ennå ikke har oppdatert gjødslingsplan. Nevnte forskrifter kan også fås ved henvendelse 

til landbruksavdelingen eller lastes ned på lovdata.no. Sørg for at driftsenheten er oppdatert når det 

gjelder miljøhensyn (sjekkliste for miljøhensyn, gjødselplan og sprøytejournal). Dette er for øvrig en 

del av kvalitetssystemet i landbruket, KSL. Her gjelder som kjent et egenrevisjonssystem med 

tilbakemelding til KSL- Matmerk hvert år (gjøres via internett). 

 

VI ØNSKER ALLE EN GOD VÅRONN ! 

Har du husket å gi tilbakemelding på om du ønsker ny områdertakst for skogen din ? Spørreskjema ble 

sendt ut fra Mjøsen før påske. Vennligst gi tilbakemelding til Anders Habberstad, 

tlf 66 10 70 92 eller e-post: anders.habberstad@eidsvoll.kommune.no. Skjema kan også lastes ned fra 

kommunens hjemmeside under « For privatperson- «skjema A-Å»-P-S- «Spørreskjema-Skog» 
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