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Allemannsrett, 
grunneierrett og plan- 
og bygningsrett 
v/ Marianne Reusch  
http://allemannsretten.no/  

Friluftsloven § 2.  

(Ferdsel i utmark.) 

 

       I utmark kan enhver 

ferdes til fots hele året, 

når det skjer hensynsfullt 

og med tilbørlig 

varsomhet.  

§ 19 (Forholdet til andre lover) 
 
Utøvelse av allemannsretten etter denne lov gjelder med de 
begrensninger som følger av annen lovgivning eller av forskrifter 
gitt i medhold av lov. 
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Friluftsloven § 1. (Lovens formål)  
       Formålet med denne loven er å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre almenhetens 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.  

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. 

Friluftsloven § 11, annet ledd Grunneierens bortvisningsrett. 

 
Friluftsloven § 39. (Straff.) 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer regler gitt i eller i 

medhold av denne lov, eller som medvirker til det, straffes 
med bøter for så vidt ikke forholdet rammes av strengere 

straffebud. 

Innmark eller utmark? 
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Forholdet mellom friluftsloven og plan- og 
bygningsloven,  
Kart og plan, 2013 nr. 4. 

Rt. 2014 s. 36 - Alpinbakker er utmark 
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5 millioner 

Rt. 2002 s. 1045 (Sonja Henie) 
Rg. 2003 s. 1313 

Friluftsloven  § 3a: Ferdsel på sti og vei i 
innmark som fører til utmark. 

Friluftsloven § 28 (opphevet) Meldeplikt for tiltak som kan hindre allmennhetens lovlige 
ferdsel. 
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Hensynssoner 

§ 16-1. Definisjon  
       Ekspropriasjon foreligger etter denne loven når eiendomsretten til fast 
eiendom eller til bygning eller annet som har fast tilknytning til slik 
eiendom, blir ervervet ved tvang mot erstatning etter skjønn, eller når 
bruksrett, servitutt eller annen rett til, i eller over fast eiendom blir ervervet, 
endret, overført eller avløst ved tvang mot erstatning etter skjønn. 
 
§ 16-2. Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 

Plan- og bygningsloven 

Friluftsloven § 7 – Privat brygge kan ikke benyttes 
uten grunneierens tillatelse. 


