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Dette brevet sendes på vegne av Harstad Turlag, Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, 

Naturvernforbundet Troms, 4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Nord-Troms Krets av 

Norges Speiderforbund, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, Troms Fylkeskystlag, Framtiden 

i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er fylkesvise samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og friluftslivet i fylket. 

Medvirkningsmuligheter og åpne, forutsigbare prosesser er avgjørende for at våre tilsluttede 

organisasjoner skal kunne ivareta sine interesser innen saker som omhandler natur og friluftsliv på 

lokalt og regionalt nivå. FNF Troms ønsker å belyse vårt perspektiv som et samarbeidsnettverk hvis 

oppgave er å følge opp plansaker i samarbeid med tilsluttede organisasjoner og hvordan disse 

endringene vil gjøre denne oppgaven langt vanskeligere og svekke viktige demokratiske prosesser. 

Arealforvaltning er helt avgjørende for hvordan vi møter vår tids store utfordringer når det gjelder 

tap av naturmangfold og klimaendringer med alvorlige følger for jordas økosystemer.  

Vi ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å forkaste foreslåtte endring i Plan- og 

bygningslovens paragraf 19-2 om dispensasjoner. Nevnte endring vil føre til dårligere styring av 

arealpolitikken og svekke demokratiet.   

Økt bruk av dispensasjoner svekker lokaldemokratiet 

Plan og -bygningsloven sitt utgangspunkt er at arealdisponering skal foregå gjennom åpne 

planprosesser med bred medvirkning og etterprøvbart kunnskapsgrunnlag. Endringene som nå er 

foreslått vil svekke lokaldemokratiet og organisasjonenes mulighet til å medvirke i saker hvis 

interesser angår dem. Dette gjelder også selv om mange dispensasjonssaker omhandler mindre 

områder, men vår erfaring er at vi ser en utvikling der dispensasjoner i strandsone, fjellområder og 

andre sårbare steder i sum har store virkninger i et helhetlig perspektiv. Det er umulig å vurdere på 
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samme måte som i en kommunal arealplan hvordan mange mindre disponeringer vil slå ut for natur 

og miljø. Vi ser også en trend der vi enten ikke blir orientert om dispensasjonssaker, for eksempel 

gjennom Altinn, eller at sakene sendes oss i fellesferien- i år fikk vi inn seks med frist i slutten av juli. 

Vi ønsker ikke en utvikling som vil forsterke denne praksisen.  

Videre er det en prosess i region Troms med økt press på våre arealer, både til hytter i 

friluftsområder, i strandsone og for havbruk. Vi er bekymret for at en løsere dispensasjonsadgang vil 

gjøre disse pressområdene gjenstand for prosesser med for lite kunnskap og svekkede 

medvirkningsprosesser. For havbruksnæringen er vi særlig bekymret da det viser seg at 

dispensasjoner som gjelder arealavgivelsen i kommuneplanens arealdel ikke meldes inn via Kostra, 

noe som i prinsippet betyr at vi vet lite om konsekvensene av en oppmykning av dispensasjoner gitt i 

forbindelse med areal til oppdrettsaktivitet. Når en kommune avgir areal til akvakultur er dette 

samtidig en privatisering av en felles allmenning for lokalbefolkningen noe som i seg selv bør skjerpe 

mulighetene befolkningen og organisasjoner har til må medvirke, men vi vet at 

dispensasjonsbehandlingen av arealsaker i mye mindre grad kan sies å være kunnskapsbasert og 

demokratisk. 

Forum for natur og friluftsliv Troms viser til en rekke tunge høringsuttalelser som vi ønsker å gi vår 

støtte til og som underbygger våre bekymringer hva gjelder juridiske virkninger av dette 

endringsforslaget og erfaringer fra frivillige organisasjoner.1  

Vi ønsker at endringsforslaget knyttet til plan og bygningsloven § 19-2 ikke vedtas grunnet de 

uakseptable virkningene for lokaldemokrati, sårbare naturverdier, øvrige faglige råd og 

forskningsresultater og juridiske virkninger som i all hovedsak går imot plan- og bygningslovens 

hovedregel om at arealforvaltningen skal foregå etter plan.  
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Christine Myrseth 
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1 Høringssvar fra Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Magnus Lagabøtesplass 1, 5020 Bergen, 
Høringssvar fra SABIMA, Høringssvar fra Norsk Ornitologisk Forening, Høringssvar fra Norges Jeger- og 
Fiskerforbund, Høringssvar fra Norsk Friluftsliv. 
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