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Friområder i kommuneplanens arealdel  
Formål «Friområde» er ofte benyttet i kommuneplanens arealdel og arealene skal ikke bygges ned. 

Som det kommer fram av teksten under skal friområder erverves, eies og opparbeides av 

kommunen. Der hvor dette ikke er intensjonen bør heller ikke «Friområde» velges som formål. I 

denne rulleringen er det gjort en gjennomgang av arealer som har dette formålet, og som ikke er i 

kommunens eie. Formålet er endret til andre, mer hensiktsmessige formål beskrevet under 

«Kategorier». 

I byområdeplanen fra 2011 er det satt av arealer til Idrett og Offentlig tjenesteyting på 

Løkkebergjordet ved Nabbetorp/Lundheim. Alle arealer til idrett er viktige å ivareta da det er 

vanskelig å finne erstatningsområder som er flate nok. Arealet er tenkt som en utvidelse av Østsiden 

idrettslag sitt anlegg. Arealet til offentlig tjenesteyting foreslås også videreført. Det er egnet til f.eks. 

nytt oppvekstsenter med bl.a. barnehage og helsestasjon. Områdene er i privat eie. Det må derfor 

tas stilling til om arealene skal erverves av kommunen i løpet av planperioden. 

 



Plan- og bygningsloven § 15-1.Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel 

Blir ubebygd eiendom eller større del av slik eiendom i kommuneplanens arealdel angitt som areal til 

offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder, fornyelsesområder eller til statens, 

fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder, og eiendommen innen fire år ikke blir 

regulert eller angitt til annet formål i arealdelen, kan grunneieren eller festeren kreve erstatning etter 

skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir foretatt, hvis båndleggingen medfører at eiendommen ikke 

lenger kan nyttes på regningssvarende måte. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren samme 

krav når bebyggelsen er fjernet. 

 

 

Kategorier 

1. Arealer er regulert til offentlig friområde og lagt inn som friområde i vedtatt plan og første 

gangs høring av ny plan. 

I eldre reguleringsplaner er ofte «Offentlig friområde» benyttet som formål. Dette er igjen 

lagt inn i kommunens arealplan som formål 3040 friområde. Der hvor arealene er knyttet til 

boligområder er det som hovedregel valgt å endre formål til 1600 Uteoppholdsareal. Der 

arealene er en naturlig del av et større areal med formål 5000 LNF, er dette formålet valgt.  

 

2. Arealer er regulert til annet formål og lagt inn som friområde i vedtatt plan og første gangs 

høring av ny plan.  

Her er det ulike problemstillinger. Arealer kan for eksempel være regulert til boliger, felles 

anlegg for lek eller friluftsområde. I tillegg til ulike formål, er det også av betydning om 

arealene ligger ved sjøen eller ikke. 

Arealer som er regulert til felles lekeareal, er lagt inn om som 1600 Uteoppholdsareal. 

På arealer som er regulert til boligformål eller fritidsbebyggelse langs sjøen, foreslår vi som 

hovedregel at formål 3040 Friområde fjernes og at byggegrense mot sjøen benyttes. At dette 

formålet er brukt i vedtatte planer må ses på som et ønske om å bedre tilgjengelighet for 

allmennheten i strandsonen. Det vil være knyttet store kostnader å erverve grunn. Regelen 

for disse områdene er også at de enten er «nedbygd» og/eller at topografiske forhold vil 

kreve store investeringer for å gjøre dem tilgjengelige. 

Enkelte steder langs sjøen er regulert til blant annet badeplass. Her er hovedregelen at 6700 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – Friluftsområde er benyttet 

3. Arealer er uregulert og lagt inn som friområde i vedtatt plan og første gangs høring av ny 

plan. 

Formål er vurdert særskilt i vært tilfelle 

 

  



4. Annet 

Dette kan for eksempel være arealer som er regulert til offentlig friområde og ligger inne som 

LNF i vedtatt plan. Formål er vurdert særskilt i hvert tilfelle. Hovedregelen er at arealer i og 

rundt boligområder er gitt formål 1600 Uteoppholdsareal. 

 

Arealer som er regulert til offentlig friområde og lagt inn som friområde i vedtatt plan og første 

gangs høring av ny plan. 

Engelsviken II, Plan-ID 194, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Vestre Vikene, Plan-ID 249, regulert til offentlig friområde. Ligger inne som bebyggelse og anlegg i 

kystsoneplanen, friområde i første gangs høring av ny arealplan. En ny reguleringsplan er under 

arbeid. Planoppstart varslet 2010. Det pågående planarbeidet vil avklare framtidig arealbruk, og det 

er derfor valgt å beholde formålet bebyggelse og anlegg. 

Hankøsundet, Plan-ID 247, regulert til offentlig friområde. Ligger inne som bebyggelse og anlegg i 

kystsoneplanen, friområde i første gangs høring av ny arealplan. En ny reguleringsplan er under 

arbeid. Planoppstart varslet 2010. Det pågående planarbeidet vil avklare framtidig arealbruk, og det 

er derfor valgt å beholde formålet bebyggelse og anlegg. 

Ramseklov, Plan-ID 295, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til LNF som del av et 

større LNF-område i forslag til ny plan. 

Oksrødkilen,Plan-ID 256, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til LNF som del av et 

større LNF-område i forslag til ny plan. 

Trosvik, Plan-ID 274, Trosvik torg regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til park i forslag 

til ny plan. 

Kniplefjellene, Plan-ID 394A, regulert til offentlig friområde. Endret fra bebyggelse og anlegg til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Nordre del av Rødområde, Plan-ID 136, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Nordre Borge, Plan-ID 144, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Trolldalkrysset -Puttesund, del av Kjøkøy, Plan-ID 177, regulert til offentlig friområde. Andre arealer 

regulert til parkbelte i industristrøk. Endret til LNF i forslag til ny plan. Byggegrense mot sjø inntegnet. 

Skjærviken og Vispenområdet, Plan-ID 396, regulert til friområde. Endret fra friområde til LNF i 

forslag til ny plan. Noen arealer er kommunalt eid og beholdes som friområde. 

Åledalen, Plan-ID 63, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Langøyåsen, Plan-ID 492, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. Arealer regulert til anlegg for lek ligger inne som bebyggelse og anlegg i vedtatt 

plan. Endret til uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 



Gaustad turistanlegg Plan-ID 377, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til LNF i forslag 

til ny plan. 

Tangenområdet, Plan-ID 161, regulert til friområde. Ligger inne som friområde i kystsoneplan og 

forslag til ny arealplan. Delvis kommunalt eid.  

Deler av arealene gis formål 6700 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - 

Friluftsområde. Øvrige arealer endres til LNF som del av større sammenhengende LNF-område. 

 

 

Enghaugen, Plan-ID 515, regulert til offentlig friområde og badeplass. Ligger inne som friområde i 

kystsoneplan. Endret til LNF som del av et større LNF-område i forslag til ny plan. 

Slevikkilen, Plan-ID 83, regulert til offentlig friområde. Ligger inne som friområde i kystsoneplan. 

Endret til LNF som del av et større LNF-område i forslag til ny plan. 

 

 



Arealer er regulert til annet formål og lagt inn som friområde i vedtatt plan og første gangs høring 

av ny plan. 

Saltnes plan-ID 572, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag til 

ny plan. 

Engelsviken I, Plan-ID 74, regulert til offentlig friområde/anlegg for lek. Endret fra friområde til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Engelsviken I endring, Plan-ID 212, regulert til boligformål. Deler er endret fra friområde til Andre 

typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg – naust og turvegtrasé i forslag til ny plan. Andre deler er 

endret fra friområde til turdrag. 

Nordhagen, Engelsviken, Plan-ID 559, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Søndre Engelsviken, Plan-ID 425, regulert til felles lek. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Tonsåsen II, Plan-ID 280, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Sørbygda Plan-ID 353, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag 

til ny plan. 

Uteng, Plan-ID 359A, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag til 

ny plan. 

Nordre Rekvin, Plan-ID 347, regulert til felles lek. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag til 

ny plan. 

Viker (del av 55/6), Plan-ID 300, regulert til friluftsområde. Endret fra friområde og LNF til 

uteoppholdsareal. 

Myråsen Sydøst, Plan-ID 389, regulert til felles lekeareal og offentlig friområde. Endret fra friområde 

og bebyggelse og anlegg til uteoppholdsareal. 

Jøtul ASA, Plan-ID 424, regulert til parkbelte i industriområde. Endret fra friområde til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Østsiden av Måkeveien, Plan-ID 296, regulert til anlegg for lek. Endret fra friområde til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Området ved Jegerveien, Plan-ID 273, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Kjølsund I, Plan-ID 135, regulert til anlegg for lek. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag 

til ny plan. 

Lislebystranda, Plan-ID 277, regulert til park. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag til ny 

plan. 

Hjalmar Bjørgesvei, Plan-ID 102, regulert til anlegg for lek. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Spinneriet, Plan-ID 563, regulert til parkbelte i industriområde. Endret fra friområde til park. 



Borgarveien industrier, Plan-ID 1114, regulert til vegetasjonsskjerm. Ligger inne som friområde i 

arealplan og forslag til ny plan. Endret fra friområde til 3050 Park. 

Torp mellom, Plan-ID 467, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Skogstrand, Plan-ID 551, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Lindalen masseuttak, Plan-ID 446, regulert til isolajonsbelte. Endret fra friområde til park i forslag til 

ny. 

Dale, Plan-ID 380, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag til ny 

plan. 

Enga Slevik, Plan-ID 493, regulert til felles lekeareal + noe offentlig friområde. Endret fra friområde til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Solvikveien, Plan-ID 358, regulert til felles lekeareal. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

Dagali, Plan-ID 171, regulert til friområder/anlegg for lek. Endret fra friområde til LNF forslag til ny 

plan. 

Galoppen, Plan-ID 366, regulert til friluftsområde. Deler av arealene er endret fra friområde til 

Naturområde, andre til framtidig boligbebyggelse i forslag til ny plan. 

Uteng, Plan-ID 359A, regulert til felles lek. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag til ny 

plan. 

Kjærs bruk marina 593, regulert til turvei og naturvernområde. Endret fra friområde til naturområde i 

forslag til ny plan.  

 

  



Lervik, Plan-ID 195, regulert til blant annet bolig og småbåtanlegg. Ligger inne med LNF og friområde i 

kystsoneplan og forslag til ny arealplan. 

Friområder langs sjø endres til boligformål med byggelinje mot sjø. En tomt endres fra LNF til 

friområde. 

 

Lervikstranda, Plan-ID 465, regulert til friluftsområde badeplass. Ligger inne som friområde i 

kystsoneplan og forslag til ny arealplan.  

Arealer regulert til friluftsområde badeplass og friområde i sjø badeplass er endret til Bruk og vern av 

sjø og vassdrag –Friluftsliv. Arealer på land er endret formål LNF i forslag til ny plan. 

 



Søndre Hankø, Plan-ID 297, regulert til blant annet offentlig friområde og fritidsbebyggelse. Noe 

ligger inne som friområde i kystsoneplan og forslag til ny arealplan. Andre arealer ligger inne som LNF 

i kystsoneplan og forslag til ny plan. 

Langs sjøen, der formål friområde er lagt oppå regulert fritidsbebyggelse, er formål endret til LNF. 

Byggelinjer er lagt inn i forslag til ny plan. 

 

 

Øienkilen II, Plan-ID 305, regulert til offentlig friområde + boligformål. Ligger inne som framtidig 

friområde i kystsoneplan og forslag til ny arealplan.  

Endret fra friområde til turdrag og boligformål i forslag til plan. Byggelinje mot sjø er lagt inn. 

 



Øienkilen, Plan-ID 64, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til turdrag i forslag til plan. 

Øienkilen Indre havn, Plan-ID 592, regulert til offentlig friområde. Endret fra friområde til turdrag i 

forslag til plan. 

 

 

Øienkilen Fjeldheim, Plan-ID 281, regulert til friluftsområde. Endret fra friområde til LNF, som del av 

større LNF-område, i forslag til plan.  

 

 

  



Småbåthavn i Trolldalen, Plan-ID 79, regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Er 

kommunalt eid og opparbeidet som grøntområde. Endret til friområde.  

Et område øst for Trolldalbakken, Plan-ID 117, regulert til offentlig friområde og boligformål. Endret 

fra friområde til uteoppholdsareal i forslag til ny plan. Langs sjøen er arealer endret fra friområde til 

LNF og boligformål. Byggegrense mot sjø er lagt inn. 

 

 

Tonsåsen II, Plan-ID 280, regulert til annet fellesareal, småbåtanlegg og offentlig friområde. Ligger 

inne som Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og friområde i kystsoneplan. Endret til LNF som 

del av et større LNF-område i forslag til ny plan. 

 

  



Midtre og søndre Faratangen, Plan-ID 355, regulert til kombinert formål – Friområde/Felles 

gangareal/badeplass. Ligger inne som friområde i kystsoneplan og forslag til ny plan. 

Endret til Bruk og vern av sjø og vassdrag  - friluftsliv i forslag til ny plan. 

 

 

Arealer er uregulert og lagt inn som friområde i vedtatt plan og første gangs høring av ny plan  

Sundet i Engelsviken. Endret fra friområde til turdrag i forslag til ny plan. 

Elingårdskilen. Endret fra friområde til LNF som del av et større LNF-område i forslag til ny plan. 

Arealer på begge sider av Glomma v/ Sorgenfri. Endret fra friområde til turdrag i forslag til ny plan. 

Mulefjell ved Solvikveien. Endret fra friområde til uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

Syd for Torp mellom. Endret fra friområde til LNF i forslag til ny plan. 

Syd for Volleberget, Plan-ID 57. Endret fra friområde til LNF i forslag til ny plan. 

Syd for Kjølsund I, Plan-ID 395. Endret fra friområde til LNF i forslag til ny plan. 

Arealer nv for Ulvedalsåsen, Plan-ID 100. Endret fra friområde til LNF i forslag til ny plan. 

 

 

Annet 

Skrellen/ Liaområdet, Plan-ID 107, regulert til offentlig friområde. Endret fra LNF til uteoppholdsareal 

i forslag til ny plan. 

Bekkhus/Nøkledypet, Plan-ID 352, regulert til friområde. Deler av området er lagt inn med hensyn 

kulturmiljø i vedtatt plan. Hensynssone tatt ut i forslag til ny arealplan. 



Torpåsen, Plan-ID 80, regulert til offentlig friområde og park. Ligger inne som bebyggelse og anlegg i 

vedtatt plan. Endret til uteoppholdsareal i forslag til ny plan.  

Myråsen syd, Plan-ID 207, regulert til felles friområde. Ligger inne som bebyggelse og anlegg i vedtatt 

arealplan. Endret til uteoppholdsareal i forslag til ny plan. 

 

Slevik III, Plan-ID 139, regulert til park/anlegg for lek. Lagt inn som LNF i vedtatt plan. Endret til 

uteoppholdsareal i forslag til ny plan 

 

 

Oksviken II, Plan-ID 298 og 189, regulert til offentlig friområde. Endret fra LNF til uteoppholdsareal i 

forslag til ny plan. 

 

 


