RETNINGSLINJER FOR GJERDEHOLD I SIGDAL KOMMUNE
Vedtatt av kommunestyret 25.06.2020
1. Formål
Formålet med retningslinjene er å legge til rette for en sameksistens mellom hytteutbygging
og beitebruk, samtidig som dyrevelferden ivaretas.
2. Virkeområde
Regulerte områder og LNFR- områder.
Reglene gjelder ikke sperregjerder og gjerder oppsatt som en del av landbruksdrifta. Ei heller
trapp, veranda og inngangsparti som regnes som en del av hytta. Levegger er heller ikke
omfattet av retningslinjene. Sikring av inngangspartier mm. og evt oppsetting av levegger må
likevel ta hensyn til god dyrevelferd.
3. Forvaltning
Tillatelse til inngjerding av fritidseiendom kan gis i tråd med godkjente reguleringsplaner og
kommunens vedtatte retningslinjer.
En søknad om tillatelse til inngjerding skal inneholde kart med målsatte gjerder, både lengde
og høyde på gjerde, inngjerda areal og valg av gjerdemateriell.
a) For nye hytter kan søknad om inngjerding inngå som en del av byggesøknaden.
b) For eksisterende hytter må det sendes egen søknad om tillatelse til å sette opp gjerde.
c) For å unngå konflikt mellom bil og beitedyr, kan inngjerding av større parkeringsplasser
være aktuelt.
d) Søknad om inngjerding som ikke er i tråd med retningslinjene behandles som
dispensasjon.
e) Alle søknader avgjøres av Kommunedirektøren. Hovedutvalget for næring og drift avgjør
klagesaker.
4. Generelle krav til gjerder:
 Det tillates kun inngjerding av uteoppholdsplass og oppstillingsplass for bil, med
inntil 150 m2 av tomta, eks hytta.
 Det skal være minimum 4 meter mellom oppsatte gjerder eller gjerde og husvegg.
Der hyttene ligger tett kan det være aktuelt med felles gjerde.
 Gjerdet skal oppføres og vedlikeholdes slik at dyr ikke utsettes for fare. Om gjerdet
ikke lengre blir vedlikeholdt eller ikke er i bruk skal det fjernes.
 Grinder/porter skal slå utover, og ikke være utstyrt med smekklås.
 Gjerdene skal ikke hindre fri ferdsel langs vassdrag, ferdselsårer, stier, løyper mm.
 Maksimal tillatt gjerdehøyde er 1,2 meter.
 Det skal legges vekt på god estetisk utforming
5. Gjerdetyper
a. Tillatte gjerder:
o Sauenetting med permanente stolper/impregnerte stolper og bølgetråd
på toppen.
o Skigard
o Plankegjerde med maksimal lysåpning på 7 cm.

b. Forbudte gjerder:
o Strømgjerder tillates ikke utover bruk i landbruksmessig sammenheng da
denne type gjerder krever daglig tilsyn.
o Piggtrådgjerder.
o Trådgjerder eller midlertidige nettinggjerder/byggegjerder er ikke tillatt,
da dyr har lett for å vikle seg inn i de og bli sittende fast.
o Det er ikke tillatt å sette opp markante gjerdeportaler, hvite stakittgjerder
eller tilsvarende.
6. Gebyr
Søknadsgebyrene innarbeides i kommunens gebyrregulativ.
7. Brudd på retningslinjene og ulovlighetsoppfølging
Tiltak som ikke er omsøkt eller som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer kan ilegges
gebyr og gjerdet kan bli forlangt fjernet på eiers regning.
8. Revidering av retningslinjer
Retningslinjene revideres ved behov og endringer vedtas av kommunestyret.

