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Kommunedelplan for naturmangfold 

 

Formannskaps behandling av sak 38/2021 i møte den 03.06.2021: 

Behandling:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Tilsagnet om tilskudd til utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold i 

Høylandet kommune tas til etterretning. 

2. Arbeidet med kommunedelplan naturmangfold igangsettes, ved at det varsles 

planoppstart i hht plan og bygningslovens §11-12, og at utarbeidet forslag til 

planprogram (i hht pbl§11-13) sendes på høring i hht pbl §11-14.  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
1. Tilsagnet om tilskudd til utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold i Høylandet 

kommune tas til etterretning. 
 
2. Arbeidet med kommunedelplan naturmangfold igangsettes, ved at det varsles planoppstart i hht 

plan og bygningslovens §11-12, og at utarbeidet forslag til planprogram (i hht pbl§11-13)  sendes 
på høring i hht pbl §11-14.  

 
 

 

Hjemmel for behandling:   Delegasjonsreglementet kap 3.10 



 

Saksopplysninger 

I årene 2016-2018 ble det gjennomført et pilotprosjekt i regi av Miljødirektoratet, der hensikten var å 
høste erfaringer med kommunedelplaner for naturmangfold. Ti kommuner deltok i dette første 
pilotprosjektet. I 2020/2021 deltok ytterligere tolv kommuner, og i år er det 23 kommuner som har 
fått støtte til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Høylandet er en av disse 23, og har 
fått et tilskudd på kr. 125.000 for å gjøre jobben. 

Prosjektet har bakgrunn i Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet – norsk handlingsplan for 
naturmangfold og behandlingen av denne. Regjeringen og Stortinget mente at kommunedelplaner 
kunne gi et godt grunnlag for å innarbeide hensynet til naturmangfold i overordnede planer, og at 
dette kunne bidra til forutsigbarhet i behandlingen av detaljplaner.  

I St.meld. 14 (2015-16) Natur for livet der det står følgende: «Regjeringen ønsker å legge til rette for 
at kommunene kan øke sin kompetanse om naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette skal skje 
gjennom et godt kunnskapsgrunnlag og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om 
kommunedelplaner for naturmangfold. I dette pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de verdiene som 
naturmangfoldet representerer i nasjonal, regional og lokal sammenheng.»  

Arbeidet med en kommunal plan for naturmangfold skal være et virkemiddel for å sette 
naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden og etablere en større grad av lokal forankring og 
medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i kommunen. Kommunedelplan for naturmangfold 
skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen, skape 
forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre 
naturmangfoldet som ressurs for kommunen. 

Vi har også som mål at kommunedelplanen skal være et verktøy for både administrasjon, politikere, 
grunneiere og alle andre interesserte. 

Den skal også bidra til at vi blir bevisste på, og kan fremheve naturmangfoldet vi har i vår egen 
kommune, og de kvalitetene vi har i dette mangfoldet. 

 

Vurdering: 

Høylandet kommune skal i henhold til sin planstrategi reviderer arealplanen i nærmeste framtid.  

Vi ser det slik som hensiktsmessig å ha utarbeidet en kommunedelplan for naturmangfold før vi 
reviderer arealplanen, slik at sårbare områder er kartlagt og verdsatt, og at dette kan tas hensyn til 
ved fastsettelse av framtidig arealbruk. Vi har allerede mange registreringer, men disse må settes i 
system og det må også avklares hvorvidt det er nødvendig med ytterligere registreringer. Vi har 
derfor satt av en romslig tidsperiode til å ivareta denne jobben.  

Det at vi har en kommunedelplan for naturmangfold vil, i tillegg til å øke bevisstheten runde 
naturmangfold, også kunne føre til raskere beslutninger når det oppstår nye behov knyttet til 
arealbruk, ved at sårbare områder allerede er kartlagt og forholdene er avklart. Dette er viktig i en 
kommune der vi må ha fokus på nærings- og samfunnsutvikling.  

Arbeidet vil bli utført med egen ressurs som prosjektleder, men tilskuddet gir rom for innleie av 
eksterne ressurser for å få jobben gjennomført. 

 

 

Vedlagte dokumenter: 



1 Esa 21-264-4 Tilskudd til utarbeiding av kommunedelplan - jfr brev fra Miljødirektoratet datert 
05.05.2021 

2 Esa 21-264-5 Forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Høylandet 
kommune 

 

Ikke vedlagte dokumenter: 

Plan og bygningsloven 

Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold  
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