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NHOs høringssvar vedrørende forslag til statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til Miljøverndepartementets forslag til 
statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, jf. 
departementets høringsbrev av 29. juni 2009. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
NHO vil først bemerke at høringsbrevet ikke inneholde noen redegjørelse for hvilke 
økonomiske og administrative konsekvenser forslaget innebærer for næringslivet. Det er 
heller ikke inntatt noen referanse til offentlige dokumenter hvor konsekvensene er redegjort 
for. Dette er en svakhet som bør rettes.  
 
Etter NHOs syn er utkastet til planretningslinjer også så omfattende at utredningsinstruksen 
bør anvendes for å sikre en betryggende saksbehandling før vedtak treffes av Kongen i 
statsråd. NHO imøteser departementets redegjørelse for forslagets økonomiske og 
administrative konsekvenser. 
 
Viktigheten av næringsutvikling langs kysten 
I ny plan- og bygningslov er byggeforbudet i 100-meterbeltet og reglene om dispensasjon 
strammet inn. NHO vil understreke at det er store geografiske forskjeller i presset på arealer i 
strandsonen langs kysten. Med utgangspunkt i utkastet som foreligger, er derfor NHO 
fornøyd med at det legges til rette for en differensiert strandsonepolitikk og at det åpnes for 
en viss lokal tilpasning i disse retningslinjene.  
 
Svært mye av norsk næringsliv er lokalisert i kystnære områder. Det er her mye av 
verdiskapingen i Norge skjer. Det er derfor avgjørende at næringslivets interesser og behovet 
for næringsutvikling tillegges betydelig vekt når ulike behov og formål skal veies ifm 
dispensasjon og andre planer og vedtak etter plan- og bygningsloven skal fattes.  
 
Selv om vern av strandsonen er viktig, bør det av denne grunn ikke lede til en alt for streng 
praksis som rammer næringslivet på en uheldig måte. Flere kystkommuner, særlig i Nord-
Norge, har liten næringsaktivitet og fallende bosetting. Etablering av hyttefelter vil i noen 
områder være eneste alternative bruk. Sjønære hyttetomter vil være attraktive og det vil 
kunne gi betydelige ringvirkninger for næringslivet i de kommuner som åpner for dette.  
 
Dette gjelder også for infrastruktur for ordinær fiskerivirksomhet, samt havbruk av alle slag. 
I tillegg vil det kunne være av stor betydning for mindre reiselivs- og turistfiskeanlegg. Det 
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er viktig at næringsvirksomhet i kyst- og fjordområder ikke må begrenses ytterligere slik at 
både fiskeri, havbruks- og turistinteresser blir ivaretatt på en god måte fremover.  
 
Kommunenes rolle som planlegger og utviklingsaktør 
De nye retningslinjene stiller store krav til kommunene når det gjelder en helhetlig og 
langsiktig planlegging av bruken av strandsonen. Kommunenes forvaltningsregimer preges 
ofte av lang saksbehandlingstid som ikke alltid er forenlig med næringslivets behov for 
hurtige avgjørelser for å ivareta gode forretningsmuligheter. Risikoen for lang 
saksbehandlingstid og lite helhetlig planlegging utfordrer i mange tilfeller verdiskapingen og 
muligheten for å trygge arbeidsplasser i mange kommuner. 
 
I kommuner hvor dialogen mellom det offentlige og næringslivet er god, leder dette ofte til 
gode løsninger for både fellesskap og næringsliv. NHO mener derfor at det i retningslinjene 
må stimuleres til tett samhandling og dialog mellom det offentlige og næringslivet i 
kommuner og fylkeskommuner om behovet for god næringsutvikling, herunder 
strandpolitikken. 
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