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Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone [territorialfarvannsloven].  

Jf. tidligere res. av 22. februar 1812, gjengitt i Cancelli-Promemoria av 25. februar 1812. Jf. lov 17 juni 
1966 nr. 19, 10 juni 1966 nr. 5, 17 des 1976 nr. 91, 21 juni 1963 nr. 12, 29 nov 1996 nr. 72.  

§ 1. Territorialfarvannet og grunnlinjene  

       Norges territorialfarvann består av sjøterritoriet og de indre farvann.  

       Grunnlinjene danner yttergrensen for de indre farvann og utgangspunktet for beregningen av 
sjøterritoriet og jurisdiksjonsområdene utenfor i samsvar med folkeretten.  

       Kongen fastsetter grunnlinjene i forskrift. Er grunnlinjen ikke fastsatt i forskrift, følger den 
lavvannslinjen langs kysten.  

§ 2. Sjøterritoriet  

       Sjøterritoriet omfatter havområdet fra grunnlinjene ut til 12 nautiske mil fra disse. Sjøterritoriets 
yttergrense er en linje trukket slik at hvert punkt på linjen ligger i en avstand av 12 nautiske mil (22 224 
meter) fra nærmeste punkt på grunnlinjen. Sjøterritoriets grense mot annen stat følger av gjeldende 
overenskomster med staten.  



       Fremmede fartøyer har rett til uskyldig gjennomfart i sjøterritoriet og til stans eller ankring i 
sjøterritoriet når dette er nødvendig på grunn av force majeure eller havsnød, eller for å yte assistanse til 
personer, skip eller luftfartøyer som er i fare eller nød. Med uskyldig gjennomfart forstås navigasjon over 
sjøterritoriet, enten i transitt eller på vei til eller fra norsk indre farvann.  

       Kongen kan fastsette nærmere regler om fremmede fartøyers anløp av og ferdsel i sjøterritoriet.  

§ 3. Indre farvann  

       De indre farvann er alt farvann som ligger innenfor grunnlinjene.  

       Kongen kan fastsette regler om fremmede fartøyers adgang til norsk indre farvann.  

§ 4. Tilstøtende sone  

       Det opprettes en tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet. Kongen fastsetter tidspunktet for opprettelsen 
av den tilstøtende sone, og hvilke havområder den skal omfatte.  

       I den tilstøtende sone kan det føres kontroll med lovgivning om toll, skatt, innvandring og helse. Den 
tilstøtende sone støter opp mot sjøterritoriet og har en yttergrense som ligger i en avstand av 24 nautiske 
mil (44 448 meter) fra nærmeste punkt på grunnlinjen.  

       Den tilstøtende sone likestilles med territorialfarvannet for så vidt gjelder lovgivning om fjerning av 
gjenstander av arkeologisk og historisk art.  

       Den tilstøtende sones avgrensning i forhold til fremmed stats jurisdiksjonsområde følger av 
overenskomst med fremmed stat. I mangel av overenskomst, følger avgrensningen midtlinjen i forhold til 
andre stater.  

       Kongen kan fastsette nærmere regler om etableringen av den tilstøtende sone og om utøvelse av 
kontrollmyndighet i denne.  

       Opprettelsen av den tilstøtende sone medfører ingen endring i reglene for den økonomiske sone eller 
kontinentalsokkelen.  

§ 5. Lovens geografiske virkeområde  

       Loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud Land.  

§ 6. Kunngjøring  

       Kongen kunngjør grenselinjene for sjøterritoriet og den tilstøtende sone i samsvar med folkeretten.  

§ 7. Ikrafttredelse  

       Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.1 Kongen kan bestemme senere 
ikrafttredelse for Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud Land.  

1 Fra 1 jan 2004 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 798. Ikrafttredelse for bilandene, Bouvetøya, Peter Is øy og 
Dronning Maud Land, utsettes. Ved res. 25 feb 2005 nr. 173 er loven satt ikr. for Bouvetøya 1 apr 
2005.  

§ 8. Endringer i annen lovgivning  

       – – –  
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