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• Bakgrunn og historikk for byggeforbudet

• Gjeldende regelverk – ulike soner

• Tiltaksbegrepet - differensiert

• Søknadspliktige/ikke-søknadspliktige tiltak

• Innmark/utmark  - allemannsretten - friluftsloven

• Eiendomsrett vs allemannsrett?

• Spørsmålbonanza ☺



Dagens gjeldende bestemmelse:

• Pbl § 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

• I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

• Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke 

settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til 

hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter 

tomtefestelova.



Hvorfor byggeforbud?

Hovedformålet med byggeforbudet i

100-metersbeltet langs sjøen er å sikre 

allmennhetens rett til fri ferdsel og friluftsliv 

ved kysten, og videre ivareta et viktig natur-

og kulturmiljø.

Lovgiver har i forarbeidene understreket at 

strandsonen er av nasjonal interesse, og at 

slike områder i utgangspunktet skal holdes 

fri for bebyggelse. 

.



Litt historikk:

•Den første landsdekkende plan- og 

bygningsloven kom i 1965. Loven 

inneholdt et generelt byggeforbud 

nærmere sjø enn 100 meter, jf. § 2.

•Byggeforbudet framgår i dag av plan-

og bygningsloven § 1-8. Forbudet 

gjelder alt av såkalte tiltak – som hus, 

gjerder og brygger – søknadspliktige 

og ikke.

Allerede i 1954 kom den første midlertidige 

loven om byggeforbud i strandsonen.

«Hvis det ikke snarest mulig blir gitt 

midlertidig lov på området er det etter 

Komiteens mening grunn til å frykte for at 

en regulering av forholdene mange steder 

vil komme for sent til å bli virkelig effektiv.»



Flere regelverk virker sammen!
Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 
sjøområder i Oslofjordregionen (1993/rev. 2022)

Politisk mål - øke muligheter for friluftsliv i dagsutfarts- og 
ferieområder. Strand- og skjærgårdsområder prioritert for slike formål.

«Særlig i Oslofjorden er slike områder en så knapp ressurs at 
omdisponering av slike arealer til konkurrerende formål som regel ikke 
bør skje. (St.meld. nr. 40 (1986-87) «Om friluftsliv»).»

Innenfor retningslinjenes geografiske virkeområde skal naturverdier, 
kulturminneverdier og rekreasjonsverdier forvaltes som en ressurs av 
nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden.



• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen (2021) –Tydeliggjøring/innskjerping

• Retningslinjene skal bidra til at det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 

strandsonen og at unødvendig bygging langs sjøen unngås, jf. plan-

og bygningsloven (pbl.) § 1-8. 

• Retningslinjene er strengest der utbyggingspresset er stort og 

verneverdiene er høyest. (Oslofjordregionen - sone 1 – strengest). 



Virker byggeforbudet?
Virkeligheten forteller at hvert eneste år popper 

det opp hundrevis av nye hus, hytter, anneks, 

terrasser, brygger og gjerder nettopp her. 

Det er flere grunner til det, men kanskje aller 

viktigst: Byggeforbudet trumfes av et sterkere 

kort – kommunale planer. (Hvaler –

disposisjonsplaner og kommunale planer)!

I tillegg innvilges svært mange dispensasjoner.

I en ny rapport fra Sivilombudsmannen ga 

kommunene dispensasjon fra byggeforbudet i 

85 prosent av sakene (i gjennomsnitt).

I Oslofjorden er ca. 60 prosent av strandsonen 

utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold (20).



Kommuneplanens arealdel 
Byggeforbudet for nye hytter i hele Hvaler kommune  - ble innført i 1972, da Hvaler 

kommune innførte lokal vedtekt til daværende bygningslovs § 82. 

Vedtekten innebar bygge- og deleforbud for nye hytter i hele kommunen inntil det var 

utarbeidet en generalplan (kommuneplan). Unntatt fra forbudet var en del tomter som lå i 

allerede godkjente disposisjonsplaner, dvs planer som var behandlet av bygningsrådet og 

godkjent av fylkesmannen. Til dels videreført i ny k-plan. 

Kommuneplanens arealdel (2019) jf § 5.1.2:

•Oppføring av ny fritidsbolig eller bruksendring til fritidsbolig ikke tillatt. 

•Riving og gjenoppføring er ikke tillatt.

•Bruksendring og innredning av eksisterende bygninger, for eksempel sjøboder, 

uthus, landbruksbebyggelse eller lignende til fritidsbebyggelse er ikke tillatt.





100-metersbeltet, strandsonen og åpne områder



100-metersbeltet:

§ 2.3 Byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen (jf. PBL §§ 1-8 og 11-11 nr. 4)

Andre tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 første ledd enn fasadeendringer og 

innløsning av bebygd festetomt, kan ikke settes i verk innenfor 100-metersbeltet langs sjø 

avsatt i plankartet.

Forbudet mot tiltak gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanen 

eller i gjeldende reguleringsplan, jf. PBL § 1-8 tredje ledd.

• Innløsning av festetomt – alltid søknadspliktig! Krav om uendret bruk. 

• Fasadeendringer – søknadspliktige i utgangspunktet, men kan vurderes unntatt. 

• Hva med solceller? Kan vurderes unntatt, men…. Tak er en bygnings 5. fasade. 



Dispensasjoner skal vurderes strengt. Snever unntaksbestemmelse!

Dersom lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt, kan det etter søknad vurderes å gis 

dispensasjon for tiltak innenfor følgende retningslinjer:

i. All bebyggelse skal tilpasses naturlig terreng og utformes på en slik måte at den 

eksponeres minst mulig.

ii. Bebyggelsen skal ikke flyttes til en mer eksponert beliggenhet og skal ikke trekkes 

nærmere sjøen. 

iii. Kommunen kan tillate opparbeidet uteplass, terrasse, veranda, utendørs gangareal og

trapper med samlet areal inntil 40 m2 tilknyttet boliger og fritidsboliger. Verandaer, 

terrasser og uteplasser skal tilpasses naturlig eksisterende terreng og ligge lavest mulig.

iv. Andre mindre tiltak til nytte for allmennheten kan kommunen tillate at oppføres.



Retningslinjer for dispensasjonspraksis – boliger:

v. Eiendommen kan maksimalt bebygges med 120 m2 bruksareal (BRA) for hoveddel 

plassert i bolighus og anneks. Maksimal mønehøyde er 7 m og maksimal gesimshøyde er 

4,5 m. Etablering av mer enn én bruksenhet per tomt tillates ikke.

vi. Dersom eksisterende uthus ikke kan brukes som garasje og eiendommen ikke allerede 

har garasje tillates det oppført ny garasje med maksimalt 20 m2 bruksareal (BRA) og 

maksimal mønehøyde 4,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.

vii. I eksponert retning mot sjøen tillates maksimalt 12 m fasadelengde.

viii. Det skal utarbeides fasadetegninger som viser eksisterende og fremtidig terrengnivå.



Retningslinjer for dispensasjonspraksis – fritidsboliger

ix. Bebyggelsen skal tilpasses naturlig terreng og utformes på en slik måte at den eksponeres

minst mulig. Dette får betydning for takform, materialvalg (minst mulig glass), fargesetting, med 

videre. Det skal benyttes ikke-reflekterende materialer og avdempede, naturtilpassede farger, 

også på belistning, vinduer og andre bygningsdetaljer. 

Irreversible terrenginngrep som sprenging, splitting og skjæring av fjell tillates ikke. Stedegen og 

skjermende vegetasjon skal bevares (forhindre eksponering).

x. Eiendommen kan maksimalt bebygges med inntil 70 m2 bruksareal (BRA). Vesentlig utvidelse

(over 50% økning av BRA) tillates ikke. (Fra det mer til det mindre).

xi. For å tillate riving/nybygg eller utvidelse av eksisterende bruksareal eller høyde kreves at

bebyggelsen samles i én bygning. (Samlingskravet).

xii. Maksimal mønehøyde er 4,5 m og maksimal gesimshøyde er 3,5 m. 

xiii. Maksimal fasadelengde skal ikke overstige 12 m. I eksponert retning mot sjøen tillates

maksimalt 10 m fasadelengde.



LNF-områder – spredt – i strandsonen (land- og sjøområder som står i innbyrdes direkte 

samspill økologisk og/eller bruksmessig – stor betydning for friluftslivet). 

• LNF(R) = landbruks-, natur- og friluftsformål. 

• Nye boenheter/nye fritidsboliger er ikke tillatt. En viss utvikling av eksisterende

eiendommer kan tillates.

• Etablering av mindre vann- og avløpsanlegg er tillatt (uten dispensasjon) dersom de 

ikke er i konflikt med viktige landbruks-, natur-, frilufts- eller kulturminneinteresser. 

• For eksisterende fritidsboliger kan det etter behandling av enkeltvise søknader tillates 

utvikling etter følgende bestemmelser;



a) På hver eiendom tillates kun én bygning med én bruksenhet. Frittstående 

uthus og anneks tillates ikke utvidet. Bebyggelsen innenfor en eiendom skal 

etter utvidelse ikke kunne fungere som flere selvstendige hytte-/bruksenheter.

b) Samlet bruksareal (BRA) for bebyggelse på fritidseiendom skal ikke 

overstige 90 m2. 

Unntatt fra dette er fritidsboliger beliggende i åpne områder bak strandsonen, 

jf. § 5.2.5, (125 m2) og i sonen mellom forbudsgrense sjø og 100-meterslinjen, 

jf. § 5.2.6. (70 m2).

c) Der bebyggelsens størrelse allerede er lik, eller overskrider maksimal 

størrelse, tillates ikke utvidelser. Vesentlig utvidelse (over 50% økning av BRA) 

tillates ikke.



g) Oppføring av frittliggende terrasse, frittliggende opparbeidet uteplass, 

frittliggende trapper og lignende tillates ikke.

h) Opparbeidet uteplass, terrasse, veranda, utendørs gangareal og trapper 

tilknyttet hytte kan tillates med samlet areal inntil 40 m2. 

Verandaer, terrasser og uteplasser skal tilpasses det naturlig eksisterende 

terreng og ligge lavest mulig. Det tillates ikke takoppbygg, takterrasse, 

balkong, veranda eller utvendig gangareal eller lignende elementer over 1. 

etasjes plan.

j) Innhegning av eiendommer eller oppføring av gjerder og frittstående 

levegger er ikke tillatt.



k) Det er ikke tillatt å utvide etablerte adkomstveier, eller anlegge nye 

veier, parkeringsplasser, gangstier eller andre elementer.

l) Ved gjenoppføring etter for eksempel brann eller annen skade, skal ny 

situasjon som hovedregel medføre mindre eksponering og styrke 

friluftslivets vilkår. 

Hensynet til disse forhold skal legges til grunn for vurdering av om ny 

bebyggelse kan gis samme plassering som tidligere.

m) Riving forutsetter at bebyggelsen kan rives uten at det etterlater spor 

i naturen. 



§ 4.15 Estetikk (jf. PBL § 11-9 nr. 6)

a) Ethvert tiltak skal underordnes Hvalers natur- og kulturlandskap. 

Det skal legges vekt på å bevare landskapssilhuetter.

b) Bebyggelse skal gis en tidsmessig og god estetisk utforming i 

samsvar med dens funksjon.

Det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger.



Tiltaksbegrepet
Alle tiltak, permanente og midlertidige, som omfattes av definisjonen i § 1-6 

første ledd rammes av byggeforbudet, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) s. 175.

Dette betyr at forbudet omfatter alle tilbygg og utvidelser av eksisterende 

bygninger, uavhengig av størrelse, tomtebearbeiding, veger, terrenginngrep, etc.

Byggeforbudet i pbl. § 1-8 gjelder de tiltak som fremgår av pbl. § 1-6, med unntak 

av fasadeendringer. Dette innebærer at det i 100-metersbeltet langs sjøen ikke er 

tillatt å iverksette oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til 

bygninger, konstruksjoner og anlegg, terrenginngrep eller opprettelse og 

endring av eiendom. Byggeforbudet gjelder også annen virksomhet og endring 

av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og 

hensynssoner.



Friluftsloven og allemannsretten 

I Norge har du lov til å gå nesten over alt. Denne allemannsretten er en arv med 

skriftlige røtter tilbake til Magnus Lagabøtes landslov fra 1274.

Initiativet til å lovfeste allemannsretten kom på 1930-tallet, og friluftsloven

av 1957 ble en merkestein for allemannsretten i Norge. Friluftsloven har i ettertid 

gjennomgått flere endringer, og i 1996 ble lovens formålsparagraf

vedtatt, jf. friluftsloven § 1:

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre 

allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å 

utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig 

fritidsaktivitet bevares og fremmes.



Allmennheten har både rettigheter og plikter etter friluftsloven. Den sentrale 

bestemmelsen om ferdselskultur finnes i friluftsloven § 11.

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, 

skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, 

bruker eller andre, eller påføre miljøet skade.

Allmennhetens rett til ferdsel og opphold styres ikke av eiendomsgrenser, men av 

innmark eller utmark. Sonderingen mellom innmark og utmark er også avgjørende når 

kommunen skal vurdere f.eks. om et stengsel er ulovlig etter friluftsloven § 13. 

Definisjonen av innmark og utmark er gitt i friluftsloven § 1a. Som innmark eller like 

med innmark regnes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og 

kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig 

fortrengsel for eier eller bruker. 



I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med 

tilbørlig varsomhet. Innmark/utmark er ofte Høyestrettsmat.

Å avgjøre om noe er innmark eller utmark er avgjørende for rettigheter: 

- Privatlivets fred. Privat sone. Hva er det?

- Fysiske og psykologiske barrierer.

- Plen, hekk, pyntegjenstander, flaggstang, sittegrupper, etc.

- Utmark blir ikke innmark selv om man opparbeider utmark. 

- Furumoa-dommen fremholder at det skal mye til før allmennhetens 

rettigheter må vike.

- Friluftsloven sammen med Høyesteretts etterfølgende praksis har styrket 

friluftsinteressene på bekostning av grunneierens mulighet til å stenge 

allmennheten ute fra eiendommen (Reusch (2016)).



Gjennom rettspraksis er hustomt presisert til å omfatte den private sonen rundt 

bebyggelse. 

Tomtebegrepet i friluftsloven omfatter derfor ikke nødvendigvis hele tomten slik vi i 

dagligtalen ofte omtaler arealet innenfor eiendomsgrensen, men kun en privat sone 

rundt huset for å verne om privatlivets fred. 

Grensen for den private sonen er sammenfallende med grensen mellom innmark og 

utmark. Hvor denne grensen går må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

I tettbygde strøk langs kysten må man akseptere et mindre privat uterom enn i 

områder med spredt bebyggelse. 

Dette prinsippet ble slått fast i Hvalerdommen,



HVALER-DOMMEN (Rt. 2005 side 805)

Saken gjaldt spørsmålet om allmennhetens ferdselsrett på en sti ca 20 meter fra en 

fritidsbolig og ca 7,5 meter fra et tilhørende anneks i strandkanten.

Høyesterett uttalte at strandområders særlige betydning for rekreasjon og friluftsliv 

gjør at grunneiere som bygger i strandsonen, må finne seg i å få allmennheten tettere 

innpå seg enn ellers. 

Stien ble ikke ansett for å gå over innmark, jf friluftsloven § 1a. Selv om trafikken over 

eiendommen til tider var svært stor, og det fantes en alternativ sti, ble bruken av stien 

over eiendommen ikke ansett å være til utilbørlig fortrengsel for eieren.



I dag reguleres de fleste tiltak av 

plan- og bygningsloven, jf. lovens §

1-6 første ledd. 

Virkeområdet til friluftsloven § 13 er i 

all hovedsak stengsler som ikke er 

søknadspliktige etter plan- og 

bygningsloven. Som eksempel kan 

nevnes et gjerde, en hekk eller annet 

som hindrer allmenhetens ferdsel 

over en strand.

- Lovlig ferdsel

- Berettiget interesse/adferdsregler

- Friluftsloven § 13 sier at «Eier 

eller bruker av grunn må ikke ved 

stengsel eller på annen måte 

vanskeliggjøre ferdsel».



Hva kan man gjøre da?

Før du setter i gang - ta kontakt med kommunen! 

100-metersbeltet - tiltaksforbud pbl - fasadeendringer søknadspliktige og 

ikke!

Fysiske/psykologiske barrierer - friluftsloven

Strandsonen og de åpne områdene i LNF-områder – søknadspliktige og ikke 

søknadspliktige tiltak – avklares med kommunen i forkant. 






