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Høringsuttalelse til forslag om endring av plan- og bygningsloven 
Norsk Botanisk Forening ser med bekymring på lovendringsforslagene i plan- og bygningsloven. Vi mener det 
er svært viktig at planprosesser forblir åpne og forutsigbare, og at kommunal- og moderniseringsdepartementet 
ikke fratar allmenheten rett til å uttale seg i saker som berører hva arealene i Norge skal disponeres til. Vi 
minner om at for 87% av våre truede arter er arealendiringer hovedtrusselen (i følge rødlista 2010). 
Kommunene har derfor et viktig ansvar for å forvalte naturområder på en måte som ikke fører til at flere arter 
og naturtyper blir truet. 
 
Lovendringsforslaget slik det foreligger ser ut til å være myntet på å styrke utbyggers interessert i 
arealforvaltningen, samtidig som det fratar allmenheten og natur- og miljøorganisasjoner retten til å uttale seg 
til forslag om endringer av arealformål. Departementet skriver selv at lovendringen er ment å gjøre det lettere å 
for eksempel etablere et mindre parkeringsområde. Vi frykter at allmenhetens interesser og naturen vil bli den 
tapende part om endring av arealformål kan gjennomføres etter at en plan har vært gjennom en åpen og 
demokratisk prosess, der alle hensyn har blitt avveid mot hverandre.  
 
Det er uheldig at departementet foreslår å ta ut kravet om at hensynet til nasjonale og regionale verdier, 
herunder natur og friluftslivsverdier ikke skal tillegges vekt i dispensasjonssaker. Dette vil etter vårt syn kunne 
føre til at en enkelt persons private interesser kan vektlegges høyre en allmenhetens interesser. Det nye 
forslaget om at »Det kan gis dispensasjon hvis kommunen finner at andre viktige samfunnshensyn veier 
tyngre» er en så utydelig lovformulering at det vil kunne underbygge rettsikkerhet og likebehandling av loven. 
 
Strandsonen er under et stort utbyggingspress, og vi ser at mange naturtyper som er knyttet til strandsonen, 
som for eksempel kystlynghei og åpen grunnlendt kalkmark har nå havnet på rødlista, sammen med de mange 
truede planteartene som vokser i disse naturområdene. Vi mener derfor det er svært uheldig signal å lovfeste at 
byggeforbudet i strandsonen ikke skal gjelde for planer som er vedtatt før 2008. Dette er spesielt 
bekymringsverdig fordi mange av disse eldre planene ikke har innarbeidet gode nok miljøhensyn. 
 
For å kunne stanse tapet av plantearter i Norge, mener vi det er essensielt at plan- og bygningsloven brukes til 
å sikre en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner i tråd med 
lovens formål. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter, og det skal legges vekt på langsiktige løsninger, der konsekvenser for miljø og 
samfunn skal beskrives. Lovendringsforslaget slik det foreligger undergraver lovens formål om åpenhet, 
forutsigbarhet og langsiktige løsninger til det beste for samfunnet og miljø. Vi håper kommunal- og 
moderniseringsdepartementet ikke fratar allmenheten og naturen rettsikkerhet, slik lovendringsforslaget legger 
opp til. 
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