
Miljøvernavdelingen 
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Miljøvernavdelingen 
  

Om miljøvernavdelingen 

 

Anleggelse av kunstige sandstrender 
 

Mulige effekter på miljøet: 
• Partikler kan spres i miljøet og forurense større områder enn 

bare der sanden blir lagt  
• Viktige naturtyper kan slammes ned som ålegras og bløtbunn 
• Fremmede arter kan innføres og fortrenge lokale arter 
• Grunne områder i og ved sjø som kan være viktige oppvekst- 

og beiteområder for fisk og fugl kan gå tapt – «ørkeneffekt» 
• I tillegg kan tiltaket virke privatiserende og hindre fri ferdsel i 

naturen. Det betyr at slike tiltak kan være til hinder for 
allemannsretten 



«Ørkeneffekt» 

Foto: Bosten AS 



Spredning av partikler ved anleggelse 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Foto: Frogn Kommune 



Utvasking til grunne områder 

Foto: Fjellanger Widerøe 



Foto: Fjellanger Widerøe 

Kunstig sandstrand som vil vaskes vekk 



Kunstig sandstrand av hvit skjellsand 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Foto: Terje Wivestad 



Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Anleggelse av kunstige sandstrender - Lovverk 
 
• Plan og bygningsloven §§ 1–6 og 20-1 k, «vesentlige 

terrenginngrep» og § 1-8 «byggeforbud i strandsonen» 
          - Myndighet: Kommunen 
• Forurensingsloven §§ 6, 7 og 11. «nevneverdig skade eller 

ulempe» Myndighet: Fylkesmannen 
• Forskrift om fremmede arter § 24 Myndighet: Miljødir. 
• Naturmangfoldloven §§ 8-12. Ikke direkte omtalt i NML, men 

prinsippene legges til grunn ved beslutning i sak. Egne regler 
Prioriterte Arter og Utvalgte Naturtype samt verneområder 

• Avklaring etter kulturminneloven, friluftsloven og havne- og 
farvannsloven. 

• Vedtak kan påklages 
 
 



• Anleggelse av kunstige sandstrender – 

søknadspliktig etter PBL og F-lov 

 

• Anmeldelse til politiet er aktuelt 

– Sak i 2012 Oustøya – henlagt av Asker og Bærum 

– Sak i 2016 Frogn kommune – under etterforskning 

– Flere anmeldelser av «Sandstrandentreprenør» i Telemark  

 

 

 

 

 

Ulovligheter - oppfølging 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  



www.dirnat.no 
Foto: Erling Svensen 

Takk for meg! 


