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VEILEDER FOR ETABLERING OG VEDLIKEHOLD AV 
SANDSTRENDER 
 
Lokalisert på feil sted, kan etablering av kunstige sandstrender ha negativ 
effekt på biologisk mangfold, herunder oppvekstområder for fisk. Derfor må 
hver enkelt lokalitet vurderes. Praksis rundt utlegging av sand er innskjerpet, 
både på grunn av at dette er tiltak i strandsonen, og fordi utlegging av skjellsand 
eller annen sand som ikke er stedegen kan spre fremmede arter. I tillegg kan 
dette medføre fare for forurensning. 
 
Det vil ofte kunne være en vanskelig vurdering om ønsket tiltak er vedlikehold av 
en eksisterende strand eller om det må vurderes som et nytt tiltak. Tiltakshaver 
må kontakte kommunen for avklaring før tiltak iverksettes. Tiltakshaver har et 
selvstendig ansvar for at tiltaket skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, 
herunder også å sette seg inn i hvilke planer som gjelder og i hvilken grad 
allmenne hensyn berøres. Før tiltaket kan godkjennes må det foreligge 
tilstrekkelig dokumentasjon på at massene er rene og fortrinnsvis stedegne. Det 
må minimum dokumenteres at massene fri for fremmede arter. 
 
 
Lover og regler 
 
Plan- og bygningsloven:  
Plan- og bygningsloven pålegger tiltakshaver ansvar for at tiltaket skjer i 
samsvar med gjeldende lover og regler, herunder også ansvar for å sette seg inn 
i hvilke planer som gjelder og i hvilken grad allmenne hensyn berøres av tiltaket. 
Tiltakshaver må derfor kontakte kommunen for avklaring om tiltaket er i 
samsvar med gjeldende regler og planer før tiltak iverksettes.  
 
Om oppfylling av sand langs stranda vil kreve tillatelse etter plan- og 
bygningsloven må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Utgangspunktet er om 
oppfyllingen i det konkrete tilfellet må anses som et vesentlig terrenginngrep 
som krever tillatelse etter plan- og bygningslovens § 93 første ledd bokstav i. 
Videre gjelder forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag i plan- og bygningslovens 
§ 1-8 for bygninger, konstruksjoner og anlegg. Anlegg av kunstige sandstrender 
går inn under dette begrepet. Oppfyllingen må anses som et terrenginngrep som 
krever tillatelse etter § 20-1 bokstav k.  Slik søknad skal forestås av en 
ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen, og søknaden skal 
dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter. Det 
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legges videre til grunn at vesentlige terrenginngrep også rammes av 
byggeforbudet.  
Etablering av sandstrand på et sted der det tidligere ikke var strand er som 
hovedregel søknadspliktig. Anleggelse av en sandstrand på et sted der det før 
var en annen naturtype, vil endre det naturlige landskapet og endre 
leveområdene for stedegen flora og fauna samt virke svært privatiserende.  
Størrelsen på sandstranden er i denne sammenhengen ikke avgjørende. Det er 
karakteren av endringen som er det viktigste, og hvilke konsekvenser dette vil få 
for de interessene som er knyttet til strandsonen. Som hovedregel anses derfor 
etablering av sandstrand som et ”vesentlig terrenginngrep”, særlig som følge av 
karakterendringen. Slike tiltak vil derfor være søknadspliktig.  
   
Dispensasjon: 
Dispensasjonsspørsmålet må avklares før behandling av selve byggesaken. 
Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap. 19 kan sendes inn før 
eller samtidig med søknad om tiltaket for øvrig. Hvorvidt det aktuelle tiltaket er 
avhengig av dispensasjon må derfor vurderes konkret ut fra tiltakstype, 
plassering, områdets sårbarhet med mer. I spesielt sårbare områder, som i 
strandsonen, kan det knytte seg offentlige interesser til selv relativt små tiltak.  
 
Kontinentalsokkelloven: 
Uttak av skjellsand på havbunn som ikke er underlagt privat eiendomsrett, 
forutsetter konsesjon etter kontinentalsokkelloven (lov av 21. juni 1963 nr. 12). 
Det er fylkeskommunen som er konsesjonsmyndighet. Miljøforholdene på 
uttaksstedet må ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen. Uttak av skjellsand 
(mudring) på havbunn krever også tillatelse etter havneloven (lov av 8. juni 1984 
nr. 5). Innenfor etablerte havnedistrikt er det lokal havnemyndighet som fatter 
vedtak.  
 
Forurensningsloven: 
Til forurensningsloven er gitt ”Forskrift om regulering av mudring og dumping i 
sjø og vassdrag”, den såkalte mudringsforskriften. Denne kan generelt ikke 
anvendes på utlegging av ren sand. Bestemmelsene om mudring i forskriften kan 
imidlertid være aktuelle når det gjelder uttak av skjellsand. Det kan være 
nødvendig med tillatelse til dette uttaket, jf. §§ 3 og 6. Dersom etablering av 
sandstrender innebærer oppvirvling av forurensede sedimenter kan det være 
nødvendig å innhente tillatelse etter forurensingsloven. Dette må vurderes 
konkret i det enkelte tilfelle. 
 

V
E
S
T
B
Y

K
O
M
M
U
N
E

 



Ansvarlig for utarbeidelse: Siw Gjøsund  
Godkjent av: Bygningssjefen 

Sist revidert: 08.06.10 
 

Havne- og farvannsloven 
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 18 2. ledd kreves det tillatelse til 
etablering av kunstige sandstrender. Innenfor etablerte havnedistrikt er det 
lokal havnemyndighet som fatter vedtak. 
 
Friluftsloven: 
Dersom tiltaket kan oppfattes som et ledd i å stenge allmennheten ute fra 
stranda, kan friluftsloven komme til anvendelse. Etablering av kunstig 
sandstrand i utmark vil ikke i seg selv føre til at stranda endrer status fra 
”strand i utmark” til ”strand i innmark”, men særlig i kombinasjon med andre 
innretninger som markerer privat eie, vil stranda lett oppfattes som et privat 
område uten rett til ferdsel eller opphold. 
 
 
Påfylling av sand 
 
Der det fra før finnes en naturlig sandstrand vil påfylling av noe ekstra sand 
neppe endre de naturgitte forholdene eller de allmenne interessene som er 
knyttet til 100-metersbeltet. Dette er det imidlertid opp til kommunen å 
vurdere. Ved påfylling av sand på en eksisterende strand må søker kunne 
dokumentere at dette opprinnelig var en naturlig sandstrand eller vise til 
tidligere tillatelse til etablering av strand på eiendommen. Det understrekes at 
tiltakshaver har ansvaret for at tiltaket skjer i samsvar med gjeldende lover og 
regler. Tiltakshaver bør derfor alltid kontakte kommunen for avklaring av om 
tiltaket er i samsvar med gjeldende regler og planer før det blir iverksatt. 
 
I tillegg kan utlegging av sand medføre fare for forurensning, og vil derfor 
kunne avhenge av en tillatelse fra Fylkesmannen etter forurensningsloven § 11. 
Søknad skal sendes Fylkesmannen for vurdering. 
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