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INNLEDNING 
Bygging i 100-metersbeltet langs sjøen har vært regulert siden 1966, da den midlertidige 

strandplanloven nedla byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen utenom i godkjente 

hytteområder. Dette ble tatt inn i strandplanloven i 1971. Denne loven opphørte siden, men 

byggeforbudet ble videreført gjennom Plan- og bygningsloven av 1985. I §17-2 heter det der 

at ”Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 

meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke 

endres vesentlig. Forbudet gjelder også deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del 

(parsell eller tomt) av eiendom.”  

 

I tillegg til regulering gjennom plan- og bygningsloven spiller lov om friluftslivet av 1957 en 

viktig rolle i diskusjonen om strandsonen. Friluftslovens formål er å ”verne friluftslivets 

naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at 

muligheten for å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig 

fritidsaktivitet bevares og fremmes”. Friluftsloven fastslår at enhver kan ferdes til fots i 

utmark hele året, når dette skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Friluftsloven angir 

skillet mellom innmark og utmark. Kort fortalt regnes innmark som ”områder hvor 

allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker”. 

 

På tross av at myndighetene gjennom lover og retningslinjer de siste 35 årene har forsøkt å 

sikre allmennheten tilgjengelighet til strandsonen, er denne tilgjengeligheten stadig blitt 

svekket. Grunnen til dette er sammensatt. Lover og regler har ikke hindret at det er bygget 

mange nye fritidsboliger i 100-meterssonen siden 1965. Hytte-eiendommene er under stadig 

utvikling på en slik måte at større deler av eiendommene oppleves som privat. Det er også 

hevdet at det har skjedd en endring i hytteeieres holdninger og oppførsel i forhold til ferdsel 

på deres eiendom. Dette kommer i tillegg til andre hindringer som infrastrukturanlegg (veier, 

jernbane), dyrka mark, bratt terreng, tett vegetasjon, manglende ilandstigningsplasser og nye 

næringer som oppdrettsanlegg som også bidrar til redusert tilgjengelighet til og i strandsonen. 

 

Problemstilling 
En rekke interesser kjemper om arealene i strandsonen. Vi har delt dem inn i vern av natur og 

biologisk mangfold, vern av landskap, vern av kulturminner, friluftsliv, næring, private 

eiendomsinteresser og andre offentlige interesser. Med så mange interesser innenfor et område er det 

naturlig at det blir konflikter. De forskjellige interessene har forskjellig tyngde i forskjellige deler av 

landet. Den mest fremtredende interessekonflikten ser ut til å være mellom en tiltagende nedbygging 

og privatisering av strandsonen og allmennhetens rett til tilgjengelighet til utmarksområder etter 
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friluftsloven i Oslofjordregionen og i Agderfylkene. Denne konflikten er imidlertid stadig mer 

tiltagende også i andre deler av landet.  

 

Mange slags tiltak bidrar til nedbygging og privatisering av strandsonen og reduksjon i allmennhetens 

tilgjengelighet til området. Noen tiltak er gjennomført i tråd med planer etter plan- og bygningsloven, 

noen er tillatt ved dispensasjoner mens andre er tiltak som av forskjellige grunner er gjennomført uten 

noen form for søknad eller behandling.  

 

 

Figur 1.1     Illustrasjon av problemforståelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak i tråd med planer etter plan- og bygningsloven kan være bygging av boliger, utvidelse av 

næringsområder eller bygging av ny vei. Tiltak etter dispensasjon kan være bygging av nye 

fritidsboliger i 100-metersbeltet langs sjøen, bygging av erstatningshytter når gamle hytter rives, 

utvidelse av eksisterende fritidsboliger eller bygging av levegg. Tiltak gjennomført uten plan eller 

dispensasjon kan være etablering av nye brygger, mindre utvidelser av eksisterende fritidsboliger, 

bygging av mindre konstruksjoner som solingsplattinger, oppsett av flaggstenger, anlegging av 

gressplen eller ulovlig gjennomførte tiltak. 

 

Dagens situasjon og utfordringer 
Blant hovedutfordringene i dagens situasjon finner vi at vi ikke har oversikt over hvor stor del av 

strandsonen som faktisk er tilgjengelig for allmennheten, at strandsonen fortsatt er under nedbygging 

og at det er mange slags tiltak som bidrar til den uønskede situasjonen. 

 

Det ser ikke ut til at bygging av nye fritidsboliger, etter dispensasjon fra regelen om byggeforbud i 

100-meterssonen, i særlig grad bidrar til å forverre tilgjengeligheten til og i strandsonen. Til det 

bygges det for få nye fritidsboliger. Dispensasjonspraksisen bidrar likevel til at en økende del av 

arealene i strandsonen bebygges ved at det gis dispensasjoner til utvidelser av og tilbygg til 

fritidsboliger, bygging av uthus og at store, nye fritidsboliger erstatter små, eksisterende fritidsboliger. 

Dispensasjoner til tiltak som etablering av tennisbaner og svømmebasseng, bygging av sjøboder på 

eksisterende brygger og etablering av griller, utepeiser og terrasser kan bidra til privatisering av 

områder som tidligere ble oppfattet som allment tilgjengelige. 

 

Tiltak som anses som mindre vesentlige, og som dermed tillates uten dispensasjonsvedtak, bidrar også 

til nedbygging og privatisering av strandsonen. Hvilke tiltak dette gjelder varierer mye fra kommune 

til kommune, og kan blant annet omfatte alle tiltakene som er nevnt i avsnittet over.  
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Av tiltak som er unntatt regelen om byggeforbud i strandsonen, og som det ikke kreves 

dispensasjonsvedtak for ifølge plan- og bygningsloven, kan særlig oppføring av brygger bidra til 

privatisering av strandsonen. Bryggene legges ofte et stykke fra fritidsboligene, altså i utmark. En del 

av de nye bryggene er store, og gjerne en kombinasjon av brygge, terrasse, badebrygge etc. Dersom 

man i tillegg etablerer en sjøbod i tilknytning til bryggen og/ eller lar hagemøbler etc stå ute, vil 

mange oppfatte området som privat og unngå det. Tilgjengeligheten til området er dermed svekket. 

 

Vi ser altså at en rekke tiltak som kunne vært hindret ved en annen praktisering av lovverket for 

strandsonen bidrar til at allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen forverres. En endring av praksis 

kan dermed redusere denne forverringen av tilgjengeligheten. En del tiltak som bidrar til forverring av 

allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen krever imidlertid endringer i teksten, forståelsen eller 

håndheving av plan- og bygningsloven og friluftsloven. 

 

Selv om utfordringene knyttet til utbygging i strandsonen er mest presserende langs Oslofjorden og på 

Sørlandet, begynner utfordringene også å melde seg andre steder langs norskekysten, særlig i nærheten 

av byer og tettsteder. I dag er presset i form av antall dispensasjonssaker klart størst i Hordaland. 

Fylkesdelpaner for kystsonen er lansert som virkemiddel også for en mer helhetlig strandsone-

forvaltning. I Hordalands kystsoneplan har man innført en differensiert strandsoneforvaltning, hvor 

begrepet den funksjonelle strandsone står sentralt. Den funksjonelle strandsonen kan være mer eller 

mindre enn 100 meter fra sjøen. Meningen er at den enkelte kommune selv skal tegne inn denne sonen 

i sin kommuneplan, slik at man får prioritert og tatt vare på strandsoneareal av særlig stor viktighet.  

 

DISKUSJON AV TILTAK FOR Å HINDRE FORVERRING AV 

ALLMENNHETENS TILGJENGELIGHET TIL STRAND-

SONEN 
 

1) Endringer i plan- og bygningsloven og håndheving av denne 
Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen, inkludert unntak, dispensasjonsregler 

og rikspolitiske retningslinjer, er hjemlet i plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig å vurdere 

hvorvidt endringer i plan- og bygningsloven eller i håndtering av plan- og bygningsloven kan bidra til 

å sikre allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen. Flere muligheter foreligger.  

 Utvidelse av det geografiske virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer til å gjelde 

Agderfylkene 

 Overføring av dispensasjonsretten fra 100-metersregelen til regionalt nivå 

 Innføring av ufravikelig byggeforbud i sone langs sjøen 

 Oppheving av unntak fra dispensasjonsregelen for adkomstbrygger  

 Mulighet for varierende bredde på strandsonen fra 0 – 300, som i Sverige 

 Fjerning av muligheten for å anse tiltak i strandsonen som ”mindre vesentlig endring” 

 Innskjerping av at dispensasjonssaker skal på høring til regionale fagmyndigheter 

 Politisering av dispensasjonsbehandling 

 Avklaring av hva som kan betraktes som ”særlige grunner” 

 

2) Endringer i lovteksten i plan- og bygningsloven 
 

Utvidelse av det geografiske virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer til å 

gjelde Agderfylkene 
Agderfylkene opplever mange av de samme problemstillingene og det samme presset som 

Oslofjordområdet. Det bør derfor vurderes om det geografiske virkeområdet til de rikspolitiske 

retningslinjene for Oslofjordområdet skal utvides til også å gjelde Agderfylkene. Innføring av de 

rikspolitiske retningslinjene i Agderfylkene kan bidra til at det blir enklere å endre rutinene og å 

skjerpe inn dispensasjonspraksisen i området, både for kommunene og for det regionale nivået. Man 
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må forvente at det vil være delte meninger om hvorvidt en slik utvidelse av virkeområdet for de 

rikspolitiske retningslinjene for Oslofjordområdet vil være nødvendig og riktig. 

Miljøverndepartementet har ved brev av 23.06.00 bedt om at Direktoratet for naturforvaltning, i 

samarbeid med de berørte fylkesmenn, utreder og leverer et beslutningsgrunnlag angående en mulig 

utvidelse av virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen som kan behandles i 

løpet av høsten 2001.  

 

Overføring av dispensasjonsretten fra 100-metersregelen til regionalt nivå 
I Sverige ligger dispensasjonsretten fra regelen om byggeforbud i 100-meterssonen hos länsstyrelsen, 

altså på regionalt nivå. Miljøvernminister Siri Bjerke antydet i sitt innlegg under befaring på Malmøya 

i Larvik 27. juni 2000 at dette også kan være aktuelt i Norge. Hun sa at dersom vi i tiden fremover får 

dokumentasjon på at kommunene fremdeles gir dispensasjoner i strandsonen som ytterligere 

undergraver mulighetene for allmennhetens tilgjengelighet, vil reaksjonen kunne bli at kommunene 

mister dispensasjonsretten, og dermed kun blir innstillende organ for en beslutning som flyttes opp på 

regionalt nivå. Dette kan være fylkesmannen eller fylkeskommunen, og på sikt vil det også kunne 

utvikle seg andre alternativer på regionalt nivå. En slik endring vil stride mot oppfatningen om at det 

er kommunene som skal forvalte egne arealer, og man må regne med en rekke reaksjoner. På den 

annen side kan det oppleves som en lettelse for en del kommuner å få overført disse beslutningene til 

et høyere forvaltningsnivå. 

 

Innføring av ufravikelig byggeforbud i sone langs sjøen 
Innføring av en sone langs sjøen med bredde 10, 20 eller 50 meter, hvor det er totalforbud (uten 

dispensasjonsmulighet) mot etablering av alle slags bygg, anlegg og konstruksjoner, kan bidra til å 

sikre allmennhetens tilgjengelighet til, og spesielt langs, sjøen. Det må eventuelt diskuteres hvordan 

ønsker om brygger, naust og annet som har naturlig beliggenhet direkte mot sjøen skal håndteres, og 

hvordan man skal forhindre ulovlig etablering av bygg og anlegg i denne sonen. 

 

Oppheving av unntak fra dispensasjonsregelen for adkomstbrygger 
Brygge på bebygd eiendom til sikring av eierens eller brukerens atkomst til eiendommen er ikke 

søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven §17.2. Dette betyr at eier, uten å måtte søke om 

dispensasjon, kan sette opp brygge på egen eiendom (men hun må ha byggetillatelse). Disse bryggene 

varierer i størrelse, tetthet, utforming og funksjon. Bryggene bidrar til privatisering av strandsonen i 

den grad de bygges og brukes som badebrygger og privat uteoppholdsrom, til å hindre ilandstigning 

fra båt dersom det ikke er andre tilgjengelige ilandstigningsplasser i nærheten og til hindring av 

alminnelig ferdsel langs stranden dersom bryggene er utformet på en slik måte at de kan være 

vanskelige å forsere eller å gå utenom. Ved å oppheve unntaket fra byggeforbudet i 100-meterssonen 

langs sjøen for adkomstbrygger kan man signalisere at det ikke er fritt frem for slike brygger, og det 

kan stilles strengere krav til størrelse og utforming av bryggene. Alternativt kan plan- og 

bygningsloven sette størrelsesavgrensning for adkomstbrygger som unntas byggeforbudet i 100-

meterssonen langs sjøen. Dette kan bidra til at adkomstbrygger bygges med denne funksjonen for øyet. 

 

Mulighet for varierende bredde på strandsonen fra 0 – 300, som i Sverige 
I Sverige kan länsstyrelsen bestemme at strandsonen og strandskyddet skal utvides til inntil 300 meter, 

eller reduseres ned til 0 meter. Det bør vurderes om en slik ordning bør innføres i Norge. Ved å ta 

stilling til hva som defineres som strandsone tar länsstyrelsen stilling til hva som er viktige og mindre 

viktige arealer for allmenn tilgjengelighet og friluftsliv, og hvor arealene kan brukes til andre formål. 

Et slikt grep krever kunnskap om og innsikt i lokale forhold som man kanskje ikke kan forvente at det 

regionale nivået sitter på i dag. Man må dermed påregne at fylkeskommunene må gjøre en relativt stor 

innsats for å skaffe seg en god nok oversikt over strandsonen i fylkene til å kunne trekke en varierende 

grense for byggeforbudet. Det ville også være viktig å trekke kommunene inn i denne diskusjonen. 
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Fjerning av muligheten for å anse tiltak i strandsonen som ”mindre vesentlig 

endring” 
Vi har tidligere sett at tiltak som riving av eksisterende og bygging av ny hytte, utvidelser av 

eksisterende fritidsboliger med opp til 35 m2 og etablering av mindre byggverk som solingsplattinger 

og utepeiser som ikke fantes på eiendommen før ofte anses av eiendomsbesittere og kommunale 

myndigheter å være mindre vesentlige endringer som kan tillates uten dispensasjon fra 100-

metersregelen i plan- og bygningsloven. Hva som anses som mindre vesentlig varierer mye fra 

kommune til kommune, enkelte anser alle tiltak i strandsonen som vesentlige endringer mens andre 

anser oppføring av hele fritidsboliger som mindre vesentlige endringer. Tiltakene som anses som 

”mindre vesentlige” bidrar til nedbygging og privatisering av strandsonen, og til å redusere 

allmennhetens tilgjengelighet til og langs strandsonen. Omfanget av tiltak kan begrenses ved at siste 

ord i første setning (vesentlig) i plan- og bygningslovens §17-2 fjernes, slik at det står ”Bygning, 

konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen 

målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres”. Alternativt kan 

Miljøverndepartementet utarbeide retningslinjer for kommunene som klargjør hva som skal regnes 

som vesentlig endring. En endring som foreslått kan være i strid med hva folk flest anser som rimelig i 

forhold til hva man skal kunne bestemme på sin egen eiendom. 

 

3) Endringer i håndheving av plan- og bygningsloven 
 

Innskjerping av at dispensasjonssaker skal på høring til regionale 

fagmyndigheter 
Kommunene er siden 1994 pålagt ved lov å sende dispensasjonssaker på høring til regionale 

fagmyndigheter. Som vi har sett tidligere varierer denne praksisen en del, og langt under halvparten av 

dispensasjonssakene sendes på høring til regionale myndigheter. Vi så også at i de tilfeller da 

dispensasjonssaker ble sendt på høring til regionale fagmyndigheter var det som oftest samsvar 

mellom de anbefalinger som ble gitt på regionalt og på kommunalt nivå. Et alternativ til overføring av 

dispensasjonsrett fra kommunalt til regionalt nivå er at saksbehandlingsrutinene skjerpes ved at 

kommunene i større grad forelegger dispensasjonssaker til fylkeskommunene og fylkesmannen, og at 

disse instansene bidrar til en bedre praksis gjennom sin håndtering av dispensasjonssakene. 

Miljøverndepartementet tok opp dette i brev av 11. november 1999, og oppfordringen ble gjentatt av 

Miljøvernminister Siri Bjerke på Malmøya 27. juni 2000. 

 

Politisering av dispensasjonsbehandling 
I mange kommuner er behandling av søknader om dispensasjon fra 100-metersregelen delegert til 

administrativt nivå, og politikerne tar dermed ikke stilling til enkeltsaker. I de sakene som vi har 

studert ser det ut til at vedtak gjort på administrativt nivå er mindre debattert og begrunnet enn vedtak 

gjort på politisk nivå. Det bør vurderes om behandling av dispensasjonssaker bør politiseres i større 

grad enn det som er vanlig i dag. Det er en viss fare for at dette kan resultere i større liberalisering, 

heller enn en innskjerping av dispensasjonspraksisen. 

 

4) Avklaringer rundt innholdet i plan- og bygningsloven 
 

Avklaring av hva som kan betraktes som ”særlige grunner”  
Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meterssonen langs sjøen kan gis når særlige grunner foreligger 

(pbl §7). Som diskutert tidligere varierer det mye hva som legges i begrepet ”særlige grunner”. 

Hovedsakelig ser det ut til at dersom det ikke er forhold som klart og tydelig taler mot at tiltak skal 

gjennomføres, så anses kravet om ”særlige grunner” som oppfylt. Miljøverndepartementet bør avklare 

hva som bør legges i begrepet ”særlige grunner”, og distribuere dette til kommunene, 

fylkeskommunene og fylkesmennene. 
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5) Planlegging og styring av utviklingen i strandsonen 
Tilgjengelighet til strandsonen kan planlegges gjennom planer etter plan- og bygningsloven, som 

kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Disse kan alle ha rettslig 

kraft og styre arealutviklingen på stedet i stor grad. Også fylkesplaner og fylkesdelplaner kan benyttes 

til å diskutere strandsonens fremtid.  

 Revidering av gamle planer 

 Planlegging av hyttebygging  

 Sikring av tilgjengeligheten gjennom kommunale planer  

 Etablering av nødvendig infrastruktur 

 Fylkesplaner og fylkesdelplaner som diskusjonsgrunnlag og styringsinstrument 

 

Revidering av gamle planer 
Gamle, vedtatte planer er mange steder en viktig grunn til at det fortsatt bygges i strandsonen. Slike 

planer bør revideres og bringes i samsvar med dagens lovverk, praksis og tenkning. I den grad det er 

reell fare for erstatningssøksmål i slike saker bør Direktoratet for naturforvaltnings tilbud om juridisk 

bistand benyttes. Ved politisk uenighet i slike saker er det svært vanskelig å gjøre noe med planene.  

 

Planlegging av hyttebygging  
Presset mot strandsonen er stort, og i mange tilfeller kan det være riktig å planlegge nye, tette 

hytteområder med bilfri adgang til sjøen. Denne hyttebyggingen kan da foregå planlagt og kontrollert 

og på en slik måte at allmennhetens tilgjengelighet til og bruk av strandsonen ikke forringes. Slike 

hytteområder bør planlegges utenom om 100-metersbeltet langs sjøen. Kommunene bør i større grad 

enn i dag ta initiativ til slik planlegging i samarbeid med grunneierne. 

 

Sikring av tilgjengeligheten gjennom kommunale planer  
Tilgjengeligheten til og langs strandsonen kan sikres gjennom regulering og opparbeidelse av stier, 

gang- og sykkelveier, offentlige brygger og kommunale friluftsområder. Dette kan ofte løses i 

samarbeid med grunneierne, selv om det i mange tilfeller vil kreve ekspropriasjon etter plan- og 

bygningslovens §35. Viktige friluftsområder kan båndlegges i kommuneplanen. 

 

Etablering av nødvendig infrastruktur 
Tilgjengelighet til strandsonen krever også at brukerne kommer seg fra hjemmet til de attraktive 

friluftsområdene. Dette krever at det etableres infrastruktur som gjør at brukerne av friluftsområdene 

kan komme seg til disse til fots (fortau), med sykkel (sykkelanlegg og sykkelparkering), med 

kollektivtransport eller med bil (vei og parkeringsplasser). Kommunene kan bidra til bedre 

tilgjengelighet til strandsonen ved å sikre infrastrukturen som trengs for å bringe brukerne til de 

attraktive områdene. 

 

Fylkesplaner og fylkesdelplaner som diskusjonsgrunnlag og 

styringsinstrument 
I flere fylker, blant annet Rogaland, Møre- og Romsdal og Sør-Trøndelag foregår det 

kystsoneplanlegging på regionalt nivå. I disse planene diskuteres regionale og kommuneovergripende 

problemstillinger for å komme frem til felles beslutningsgrunnlag som kan gi bedre løsninger for både 

næringsliv, fritidsbebyggelse og friluftsliv. Slike regionale planer kan i større grad enn i dag benyttes 

for å frembringe felles beslutningsgrunnlag og strategier for sikring av allmennhetens tilgjengelighet 

til strandsonen. 

 

6) Endringer i friluftsloven og håndheving av denne 
Friluftsloven sikrer allmennhetens ferdsel i utmark og håndtering av tiltak som forringer denne 

tilgjengeligheten, blant annet sjikanøse stengsler. Endringer i Friluftsloven eller i håndtering av denne 

kan bidra til bedret tilgjengelighet til strandsonen.  

 Innføring av generell rettsregel om fri ferdsel i en gitt sone langs sjøen 
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 Mer konkret beskrivelse av skillet mellom utmark og innmark i friluftsloven 

 Innføring av vernebestemmelser 

 Mer aktiv bruk av friluftsloven for å fjerne sjikanøse stengsler 

 

7) Endringer i lovteksten i friluftsloven 
 

Innføring av generell rettsregel om fri ferdsel i en gitt sone langs sjøen 
I Danmark er det lovbestemt at allmennheten skal ha adgang til stranden. Miljøvernminister Siri 

Bjerke nevnte i sin tale på Malmøya den 27. juni 2000 muligheten for å innføre dette i Norge som ett 

av flere mulige virkemidler for å bedre allmennhetens tilgjengelighet langs strandsonen. Bjerke vil ta 

opp forslag om en generell rettsregel som slår fast at det skal være fri ferdsel i en sone på for eksempel 

minst 25 meter opp fra sjøen, så sant det ikke er annen udiskutabel grense mot innmark på stedet, slik 

som mot et dyrket jorde, et lovlig oppført hagegjerde eller andre lovlige fysiske stengsler eller 

åpenbare avgrensninger mot allmenn ferdsel. Dette vil fjerne de mange tilfeller av tvil som folk 

opplever når de ferdes langs strendene om hvor utmarksnaturen slutter og hvor den private sonen ved 

hus- eller hyttetomtene begynner. Man må være klar over at en slik regel kan medføre at sonen lengre 

opp fra stranden enn for eksempel 25 meter anses som privat i større grad enn i dag, ved at 25-

metersgrensen anses som en grense mellom inn- og utmark. Det bør undersøkes hvordan dette 

fungerer i praksis i Danmark. Det må også gjøres vurderinger om hvordan man skal håndtere 

situasjoner der fritidseiendommer og bolighus i dag har hele eller deler av sin innmark beliggende i 

25-metersbeltet langs sjøen, slik at man unngår store erstatningssøksmål eller utilbørlig ulempe for 

hytteeiere som har store deler av sin eiendom beliggende i det som etter den nye definisjonen ville blitt 

klassifisert som allment tilgjengelig område. 

 

Mer konkret beskrivelse av skillet mellom utmark og innmark i friluftsloven 
Friluftslovens §20 sier at eier, bruker eller et interessert friluftslag kan be kommunen komme med 

uttalelser i tvilsspørsmål, blant annet om et grunnstykke skal regnes som innmark eller utmark. For å 

lette kommunenes arbeid, og for å styrke at Friluftslovens intensjoner ivaretas, bør skillet mellom 

utmark og innmark beskrives mer konkret og detaljert i Friluftsloven enn det vi finner i dag. Dette kan 

også være til hjelp for grunneiere som opplever at allmennheten tar seg til rette på deres innmark.  

 

Innføring av vernebestemmelser 
Miljøvernministeren sa i sin tale på Malmøya 27. juni 2000 at hun vil vurdere behovet for å styrke 

friluftsloven med en vernebestemmelse for å sikre bynære eller andre viktige friluftsarealer mot 

nedbygging eller privatisering. Dette vil dreie seg om en bestemmelse som bygger opp under 

friluftslovens formålsparagraf, men som ikke medfører så strenge rettighetsinnskrenkninger som bruk 

av naturvernloven ofte innebærer. Hensikten vil være å sikre ytterligere mot at viktige naturområder 

ikke blir omdisponert på en måte som stenger friluftslivet ute. Områder kan sikres som 

naturvernområder gjennom verneplaner. Verneområdene vil ofte ha bestemmelser som innskrenker 

den alminnelige bruk og ferdsel. Deler av slike områder kan tilrettelegges for friluftsliv, slik at 

friluftsliv likevel kan foregå i deler av områdene. 

 

8) Håndheving av friluftslovens bestemmelser 
 

Mer aktiv bruk av friluftsloven for å fjerne sjikanøse stengsler 
Tiltak gjennomført for å hindre allmennhetens ferdsel i utmark, som oppsetting av gjerder, planting av 

hekk, henlegging av vrak, avfallshauger på stiene og stein for å hindre ilandstigning, kan regnes som 

sjikanøse stengsler og være forbudt etter friluftsloven. Det samme gjelder privatiserende tiltak som 

steinsetting av strandsonen og anlegging av plen i utmark. Fjerning av visningsskilter og oppsetting av 

forbudsskilter i utmark er andre eksempler på tiltak som reduserer allmennhetens tilgang til 

strandsonen. Friluftslovens §20 c) fastslår at grunneier, bruker eller interessert friluftslag kan kreve 

uttale av kommunen om hvorvidt et stengsel, annen hindring, skilt eller kunngjøring er ulovlig. 

Friluftslovens §40 sier at kommunen kan kreve slike innretninger fjernet på de skyldiges kostnad, og 
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at kommunen om nødvendig kan kreve politiets hjelp til gjennomføring av dette. Sjikanøse stengsler 

kan altså forlanges fjernet av kommunen, eventuelt ved politiets hjelp. DN-håndok nr. 14-2000 

Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen gir konkrete råd og veiledning om hva som kan regnes 

som ulovlige stengsler og hvordan man går frem for å få disse fjernet. Kommunene bør bruke 

Friluftsloven mer aktivt for å fjerne sjikanøse stengsler som hindrer allmennhetens tilgjengelighet til 

strandsonen. I tillegg til at stengslene blir fjernet, vil dette bidra til avklaring av hva som regnes som 

sjikanøse stengsler og ikke. 

  

9) Sikring av viktige områder ved kjøp og avtaler  
Ved å kjøpe opp arealer eller gjøre avtaler med grunneiere om hvordan arealer skal forvaltes og brukes 

har stat og kommune sikret at store arealer i strandsonen er tilgjengelige for allmennheten, som for 

eksempel Skjærgårdsparken. Dette arbeidet bør videreføres. 

 Tilførsel av ressurser til utvidet bruk av kjøp eller avtale for sikring av arealer 

 Sikring av tilgjengeligheten ved etablering av kyststier og kystleder 

 Offentlige arealer som frigis bør vurderes sikret som friluftsområder 

 

Tilførsel av ressurser til utvidet bruk av kjøp eller avtale for sikring av arealer 
Både Staten og kommunene medvirker til sikring av strandarealer ved kjøp av eller avtale om bruk av 

disse arealene. Utvidet bruk av kjøp eller avtale for sikring av strandarealer vil medføre at større 

områder gjøres tilgjengelige og kan tilrettelegges for allment friluftsliv. Utvidet bruk av slike avtaler 

krever betydelig tilførsel av ressurser i form av arbeidsinnsats og midler. Særlig i Oslofjordområdet, 

der behovet for sikring av områder er størst, vil utvidet bruk av oppkjøp av områder kreve betydelige 

midler. Miljøvernminister Siri Bjerke uttalte i sitt innlegg på Malmøya at Miljøverndepartementet vil 

styrke muligheter til slik sikringsinnsats i årene som kommer. 

 

Sikring av tilgjengeligheten ved etablering av kyststier og kystleder 
Kyststier og kystleder er etablert mange steder, blant annet i Hordaland, Rogaland og i 

Oslofjordregionen, som et ledd i en strategi for å øke tilgjengeligheten, allmenn ferdsel og 

naturvennlig turisme. I kyststiprosjektet har flere instanser arbeidets sammen for å sikre en 

sammenhengende sti langs kysten gjennom reguleringsplaner, ekspropriasjon, oppkjøp og frivillige 

avtaler med grunneiere. Dette er en modell som bør videreføres også andre steder. 

 

Offentlige arealer som frigis bør vurderes sikret som friluftsområder  
Omstillinger i Forsvaret og Kystverket medfører at store arealer i 100-meterssonen langs sjøen 

frigjøres fra sin nåværende funksjon. Det må vurderes hvor stor del av arealene i 100-meterssonen 

langs sjøen som bør sikres å være i det offentliges eie og tilrettelegges for allmenn tilgjengelighet. 

Disse arealene vil i mange tilfeller bety en stor forbedring i allmennhetens tilgjengelighet til bynære 

friluftsområder og sikring av adkomst til fyrøyene i skjærgården. Ulempen med å beholde arealene i 

offentlig eie er at man går glipp av mulige salgsinntekter. Dette må imidlertid holdes opp med de 

utgiftene man alternativt ville måtte påregne for oppkjøp av andre arealer i strandsonen. 

 

10) Registrering og overvåkning av utviklingen 
Det er viktig å ha kunnskaper om dagens situasjon og forvaltningspraksis for å kunne si noe om 

utviklingen og om hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå ønskede endringer. Det er også viktig å 

slå ned på ulovlig praksis i strandsonen. Registrering og overvåkning av utviklingen i strandsonen og i 

forvaltningen av denne er derfor viktig.  

 Overvåking av strandsonen for å hindre ulovlig bygging og bruksendring 

 Etablering av bedre rapporteringssystem for dispensasjonspraksis 

 Utvikling og videreføring av arealovervåkningsprosjektet  

 Utarbeiding av opplegg for overvåking og registrering av mindre tiltak 
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Overvåking av strandsonen for å hindre ulovlig bygging og bruksendring  
Ulovlige tiltak kan virke like privatiserende som lovlige tiltak. Kommunene må overvåke at det ikke 

skjer ulovlig bygging i strandsonen, og de må kreve stans og riving når ulovlig bygging har foregått. 

Det samme gjelder for bruksendringer, for eksempel ved omgjøring av naust og uthus til fritidsboliger. 

Slik overvåking kan kreve store ressurser. Ved etablering av lite forpliktende og lett tilgjengelige 

rapporteringsmuligheter kan publikum i stor grad trekkes med i dette overvåkningsarbeidet. 

 

Etablering av bedre rapporteringssystem for dispensasjonspraksis 
Ingen har til nå hatt en samlet oversikt over hvordan dispensasjonssaker i strandsonen håndteres. For å 

få tilstrekkelige data for videre vurdering av dispensasjonspraksis i 100-meterssonen langs sjøen har 

departementet etablert et nytt rapporteringssystem og i den forbindelse sendt ut et skjema for en enkel 

rapportering. En rekke avklaringer må gjøres i den forbindelse, blant annet angående hvilke saker som 

skal regnes som vesentlige og underlegges dispensasjonsbehandling, hvordan saker som regnes som 

mindre vesentlige og dermed slipper dispensasjon skal rapporteres etc. Det bør også vurderes om det 

bør opprettes et rapporteringssystem for alle byggesaker i strandsonen, både for tiltak som er unntatt 

byggeforbudet, tiltak som regnes som mindre vesentlige endringer og tiltak som tillates etter 

dispensasjon. 

 

Utvikling og videreføring av arealovervåkningsprosjektet  
For å kunne styre utviklingen i riktig retning er det nødvendig å ha oversikt over tidligere utvikling og 

dagens situasjon. Arealovervåkningsprosjektet, som kombinerer data fra GAB-registeret (flere 

tidsperioder) med digitale kart og dermed gir et bilde av arealbruken og arealutviklingen i gitte 

områder, må videreutvikles og videreføres. Det er påvist svakheter gjennom pilotprosjektet 

”Arealovervåkning i Oslofjorden”, som diskutert i tidligere kapitler, og disse må forbedres dersom 

prosjektet og statistikken skal være nyttige i offentlig forvaltning. 

 

Utarbeiding av opplegg for overvåking og registrering av mindre tiltak 
I arealovervåkningsprosjektet overvåkes kun tiltak som er store nok til å bli registrert i GAB, det vil si 

bygg over 15 kvadratmeter. Mindre tiltak bidrar i stor grad til den pågående privatiseringen av 

strandsonen, og bør også overvåkes og registreres. Diskusjoner om hvordan dette best kan gjøres 

pågår, og det ser ut til at den anbefalte løsningen blir en kombinasjon av feltarbeid, flyfoto/ 

skråfotografering og rapportering fra publikum. Det bør utarbeides en felles fremgangsmåte og 

rapporteringsmal for kommunene for slike mindre tiltak i strandsonen. 

 

11) Kartfesting av og informasjon om allment tilgjengelige 

områder 
Usikkerhet rundt hvorvidt det faktisk er lov til å gå langs, bade fra eller fortøye mot forskjellige 

områder, gjerne kombinert med forskjellige privatiserende tiltak og en negativ og uttalt holdning i 

forhold til annen manns bruk av egen eiendom hos grunneiere, bidrar sannsynligvis ofte til at 

allmennheten lar være å benytte seg av utmarksområder til friluftsliv. Dette kan forhindres ved 

kartlegging av og informasjon om hvilke områder som er tilgjengelige for allmennheten.  

 Registrering og kartfesting av tilgjengelige områder, kvaliteter og bruksverdi  

 Formidling av opplysninger om tilgjengelige områder 

 

Registrering og kartfesting av tilgjengelige områder, kvaliteter og bruksverdi 
Kommunen, eventuelt ved hjelp av interesserte frivillige organisasjoner, kan registrere hvilke områder 

i strandsonen som er tilgjengelige for allmennheten etter friluftsloven, kvalitet og bruksverdi av disse 

områdene, samt tilgjengelighet og adkomst. Dette kan være nyttig i forhold til kommunal 

saksbehandling så vel som for publikums behov for å vite hvor de har rett til å ferdes. Slik registrering 

kan kombineres med registrering av potensielt sjikanøse stengsler. 
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Formidling av opplysninger om tilgjengelige områder 
For at publikum skal ha nytte av de registrerte og kartfestede opplysningene om tilgjengelige områder 

i strandsonen må informasjonen formidles slik at flest mulig får tilgang til den. Opplysninger via 

media om at informasjonen finnes og hvor den finnes er viktig. Likeså bør informasjonen finnes 

tilgjengelig som kart, både digitalt på kommunens hjemmeside og på papir hos kommunens 

informasjonssenter. Informasjonen bør også spres via frivillige organisasjoner og andre. Sammen med 

kart som viser tilgjengelige områder bør det også formidles hvilke plikter og rettigheter allmennheten 

og grunneierne har i forbindelse med slik ferdsel. 

 

12) Opplæring, avklaringer og faglig utvikling 
En av grunnene til at nedbygging og privatisering av strandsonen har kunnet foregå ser ut til å være at 

kommunene og forvaltningsapparatet for øvrig ikke har visst hvordan de har skullet håndtere 

utviklingen. Gjennom opplæring, (juridiske) avklaringer og faglig utvikling kan kompetansen styrkes 

og mulighetene for å lykkes i arbeidet mot nedbygging og privatisering av strandsonen bedres. 

Initiativet til opplæring, avklaringer og faglig utvikling bør sannsynligvis i de fleste tilfeller komme 

fra nasjonalt eller regionalt nivå. 

 Distribusjon av ”Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen” til alle aktuelle kommuner 

 Permanent tilbud om juridisk bistand i strandsonesaker til kommunene 

 Juridiske avklaringer 

 Utarbeiding av veileder for planlegging av hyttebygging 

 Videreføring og utvikling av eksisterende faglige fora  

 

Distribusjon av ”Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen” til alle aktuelle 

kommuner  
Håndbok nr. 14-2000 ”Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen” fra Direktoratet for 

naturforvaltning skal gi kommunene veiledning i hvordan de kan avgjøre hva som er sjikanøse 

stengsler og som dermed kan kreves fjernet etter friluftsloven, og om hvordan kommunene kan 

håndtere de formelle sidene av en slik sak. Håndboken er meget klar og instruktiv, og den bør spres til 

alle aktuelle kommuner. 

 

Permanent tilbud om juridisk bistand i strandsonesaker til kommunene 
Det finnes få rettslige avgjørelser om hvorvidt kommuner kan kreve fjernet konstruksjoner som regnes 

som sjikanøse stengsler etter friluftsloven eller som forbudte etter plan- og bygningsloven. 

Kommunene sitter ofte med manglende juridisk kompetanse og kapasitet til å kunne vurdere og 

håndtere slike saker. Direktoratet for naturforvaltning har gjennom sitt strandsoneprosjekt tilbudt 

samtlige kommuner i fokusområdet juridisk bistand fra et privat advokatkontor på direktoratets 

regning. Det bør vurderes om det på nasjonalt eller regionalt nivå skal etableres kompetansesentre som 

kan bistå kommunene i slike saker. Det må sikres at erfaringene og kunnskapen som fremkommer 

gjennom kommunens bruk av direktoratets tilbud om advokatbistand spres til andre aktuelle 

kommuner. 

 

Juridiske avklaringer  
For å tilrettelegge for at kommunene i større grad enn nå skal bidra til at privatiseringen av 

strandsonen reduseres, er det viktig å få frem juridiske avklaringer på viktige prinsippspørsmål. Det 

må være et mål å få kjørt flere saker gjennom rettssystemet og å få dommer som sier noe om hvor 

grensene går mellom innmark og utmark, hva som regnes som sjikanøse stengsler og hvordan 

kommunene kan gå frem for å få slike fjernet. Instanser på regionalt eller nasjonalt nivå bør i større 

grad ta initiativ til at slike prinsippavklaringer kommer opp for rettssystemet og bistå kommunene 

gjennom rettsbehandlingen, for så å bidra til å spre kunnskapen om fremkommer gjennom dommene. 
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Utarbeiding av veileder for planlegging av hyttebygging 
Ved å utarbeide en veileder for planlegging av nye hytteområder kan Miljøverndepartementet bidra 

med kunnskap og innspill til hvordan kommunene kan håndtere de konflikterende ønskene om flere 

fritidsboliger men tilgjengelig strandsone og skjærgård. Særlig viktig er det da å vise mulighetene for 

utvikling av attraktive hytteområder lengre fra sjøen enn 100 meter, men med bilfri adkomst til sjøen 

og andre kvaliteter som hytteeiere og -brukere ønsker. Et alternativ til en slik veileder er en 

eksempelsamling som viser vellykkede eksempler på slik utvikling. 

 

Videreføring og utvikling av eksisterende faglige fora 
Kystsonenettverket ble etablert i 2000, og er et uformelt faglig koordinerende forum for å sikre 

utveksling av kompetanse, felles strategier og rutiner, god rådgivning og informasjonsflyt når det 

gjelder overvåkning og forvaltning av strandsonen. I nettverket deltar Direktoratet for naturforvaltning 

og åtte berørte fylkesmannsembeter fra og med Østfold til og med Rogaland. Dette og eventuelt 

lignende fora er nødvendige for å komme frem til større kunnskaper og felles strategier for håndtering 

av problemstillingene i strandsonen. Eksisterende fora bør derfor videreføres og utvikles. 

 

13) Holdningsendringer hos grunneierne og allmennheten 
Det har vært antydet at endring av holdninger hos grunneierne har medført større grad av 

privatiserende tiltak i utmark, omgjøring av utmark til innmark, forbudsskilter og tendenser til å ville 

jage fremmede bort fra utmark på egen eiendom. Holdningsendringer hos hytteeiere mot større 

ydmykhet i forhold til disponering av strandeiendommer og større toleranse i forhold til andres bruk 

av privat eid utmark kan bidra til å redusere mange av de problemstillingene rundt allmennhetens 

tilgjengelighet til strandsonen som vi ser i dag. Allmennhetens oppførsel kan i mange tilfeller bidra til 

at grunneierne har en negativ holdning til at allmennheten benytter deres utmark til friluftsliv. Slik 

oppførsel kan blant annet omfatte forsøpling av området og høylytt bruk av området sent på kvelden. 

Holdningsendringer hos brukerne kan bidra til at en del grunneiere får en mer positiv holdning til 

allmennhetens rett til ferdsel i deres utmark.  

 Informasjon om lover og regler til grunneiere og brukere 

 Avklaringer og presedens gjennom uttalelser fra kommunen i prinsippsaker 

 

Informasjon om lover og regler til grunneiere og brukere 
Det er tidligere foreslått at kommunene bør registrere og kartfeste hvilke områder som er tilgjengelige 

for allmennheten etter friluftsloven, og at denne informasjonen bør spres bredt. For å oppnå maksimal 

effekt av registrerings-, kartfestings- og informasjonsarbeidet bør grunneierne trekkes inn i arbeidet. 

Det er også viktig at alle grunneierne mottar informasjon om hvilke områder som anses som utmark og 

dermed allment tilgjengelige og opplysninger om hvilke lover og regler som gjelder. For å redusere 

potensialet for konflikter mellom grunneiere og allmennheten bør kommunen også spre informasjon 

om hvilken oppførsel som forventes og tillates av publikum som ferdes i annen manns utmark. 

 

Avklaringer og presedens gjennom uttalelser fra kommunen i prinsippsaker 
Kommunen skal ifølge friluftslovens §20 uttale seg i forskjellige tvilsspørsmål forbundet med loven 

dersom grunneier, bruker eller interessert friluftslag krever dette. Ved å velge ut prinsippsaker der 

kommunen uttaler seg og sørger for at uttalelsene blir kjent gjennom media og finnes tilgjengelig for 

interesserte grunneiere og andre, kan kommunen bidra til avklaringer rundt tvilsspørsmål mange er 

opptatt av og skape presedens i et område rundt tolkning av lovteksten. Slike avklaringer kan bidra til 

holdningsendringer hos grunneiere. 

 

FLERE TILTAK MÅ IVERKSETTE SAMTIDIG 
Dersom allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen skal bedres må det iverksettes flere tiltak 

samtidig. Enkelte kommuner mangler kompetanse om hvordan forvaltningen av strandsonen er ment å 

fungere, andre kommuner har gamle planer som av forskjellige grunner er vanskelig å revidere og i 

andre kommuner igjen er det de ulovlige tiltakene som forårsaker en økende privatisering av 

strandsonen. 
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Det finnes ikke ett tiltak eller én lovendring som løser hele problemet. Det kan være nødvendig med 

endringer i utforming og håndtering av både plan- og bygningsloven og av friluftsloven, kommunene 

må være mer offensive i sin forvaltning av strandsonearealene, det er nødvendig med tiltak for å oppnå 

en holdningsendring hos grunneierne, registreringen og overvåkningen av utviklingen i strandsonen 

må styrkes og det må sørges for opplæring, avklaringer og faglig utvikling i alle ledd. 
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