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Uttalelse til høring av forslag til reviderte statlige planretningslinjer for 
strandsonen langs sjøen 

Vi viser høring av forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen.  

 

Strandsonen er en viktig del av landet med byer, næringsutvikling, hytter, friluftsliv, 

kulturmiljø, naturområder og mye mer. Norskekysten er svært variert; fra tett bebygde til 

store ubebygde områder. Utfordringene i strandsonen er også svært ulike, og det er viktig at 

forvaltningen av arealene i 100-metersbeltet er tilpasset de lokale forholdene.  

 

Strandsonen langs sjøen er viktig for flere miljøverdier. Derfor har Stortinget i plan- og 

bygningsloven § 1-8 slått fast at "[i] 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det 

tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser." 

Videre har Stortinget siden 1950-tallet videreført byggeforbudet som et utgangspunkt for 

forvaltningen av strandsonen. Dette byggeforbudet kan kommunene gjøre unntak fra i 

kommunale arealplaner i en prosess hvor nasjonale og vesentlige regionale hensyn i 

strandsonen blir ivaretatt. 

 

De statlige planretningslinjene for strandsonen langs sjøen har stor praktisk betydning for 

forvaltningen av strandsonen og miljøverdiene som finnes der. Planretningslinjene skal 

legges til grunn i planlegging etter plan- og bygningsloven, og i enkeltvedtak etter plan- og 

bygningsloven og annen lovgivning.  
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Side 2 
 

Utformingen av de statlige retningslinjene for strandsonen har stor betydning for arbeidet 

med å nå de nasjonale målene på klima- og miljøområdet. Klima- og miljødepartementet ber 

derfor om å bli involvert i det videre arbeidet. 
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Øyvind Andreassen (e.f.) 
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