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Produktark: Militære forbudsområder innen sjøforsvaret 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

Datasettet inneholder militære forbudsområder i sjø 
fastsatt etter Forskrift om militære forbudsområder 
innen sjøforsvaret, FOR-2018-12-20-2058. 
Forskriften er hjemlet i Sikkerhetslovens §7-5. 
 
Forskriften skal legge til rette for en effektiv kontroll 
med ferdsel i og omkring viktige områder for 
Forsvaret. 
 
Militære forbudsområder fastsatt i forskriften er 
forbudt for uvedkommende. Det er ikke tillatt å 
dykke, ankre, foreta sjømåling, fiske og bruke trål og 
bunnredskaper i noen form i områdene, med mindre 
det er fastsatt noe annet i forskriften.  
 
Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter eller den han 
bemyndiger, kan gi adgangstillatelse til områdene 
fastsatt forskriften. Det kan blant annet gis tillatelse 
til å fiske hvis betydelige økonomiske eller andre 
berettigede hensyn måtte gjøre en dispensasjon 
ønskelig. 
 
 
 
 
 
 

BRUKSOMRÅDE 
 

 
Om bruk av dataene i kommunens 
byggesaksbehandling og arealplanlegging 
 
Tiltak, søknader og plansaker etter plan- og 
bygningsloven skal først sendes Forsvarsbygg som 
samordner avklaring med Forsvarets Operative 
hovedkvarter. Etablering av faste anlegg og 
installasjoner er tiltak som kan redusere feltets 
funksjonalitet for militære operative behov. Det er 
Forsvarets Operative Hovedkvarter som har 
myndighet til å gi evt. dispensasjon fra forskriften.  
 
Forsvarsbygg anbefaler at det etableres hensyns-
soner etter plan- og bygningsloven (Pbl § 11-8-d, 
«Sone for båndlegging etter annet lovverk») for 
Forsvarets forbudsområder innen sjøforsvaret. 
Bestemmelser og restriksjoner følger av Forskrift om 
militære forbudsområder innen sjøforsvaret  
 
Forsvarsbygg har utarbeidet en planveileder for 
Forsvarets arealbruksinteresser, herunder i sjø. Den 
kan lastes ned her: 
https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/area
lplanlegging/ 
 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Eier: Forsvarsdepartementet 
 
Ansvarlig myndighet: Forsvarets Operative 
Hovedkvarter 
 
Faglig kontakt: Forsvarsbygg Arealplan 
(postmottak@forsvarsbygg.no) 
 
Datateknisk kontakt: 
Forsvarsbygg Informasjonsforvaltning Geomatikk 
(geomatikk@forsvarsbygg.no) 
 
 
 

BESKRIVE LSE  FORMÅ L/BRUKSOMRÅDE  

E IER/KONTAKTPE RSON  

https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/
https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/
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 DATASETTOPPLØSNING 

Målestokktall 50.000 – 5.000.000 

UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Datasettet strekker seg langs hele Norskekysten 
 

KILDER OG METODE 
 

Dataene er i samsvar med Forskrift om militære 
forbudsområder innen sjøforsvaret  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-20-
2058?q=forbudsomr%C3%A5der%20i%20sj%C3%B8 
 
 

 
Forsvarsdepartementet oppdaterer forskriften, 
Forsvarets Operative Hovedkvarter oppdaterer 
datasettet, 
Forsvarsbygg publiserer datasettet 

 
 

 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 Dataene foreligger originalt i ArcGIS 
Enterprise, men utveksles i ulike formater 
gjennom Kartverkets Geonorge-API. 
 

Projeksjoner 
WGS84 
 
Tilgangsrestriksjoner 
Gratis tilgang for parter i Norge digitalt. 
 
 

 
Navn Offisielt navn på 

forbudsområdet 

Objekttype Objekttype iht. gjeldende SOSI-
standard 

Registreringsdato Dato for publisering av forskrift 

Oppdateringsdato Dato for eventuelle vedtatte 
endringer i utstrekning 

Informasjon Informasjon iht. forskrift 

Unntak Unntak iht. forskrift 

 
 
 

 
Metadata på www.geonorge.no 
 

DATASE TTOPPLØ SNING  

UTSTRE KNINGSINFORMA SJ ON  
 

K ILDER OG ME TODE  
 

A JOU RFØ RING OG OPPD AT E RING  
 

LEVE RANSE BE SKRIVELSE  
 

EGENSKA PSLISTE  (VA LGFRITT )  
 

LENKE R  
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