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Kommunedelplan for naturmangfold - Varsel om planoppstart og høring av 

planprogram 

Høylandet kommune er en av 23 utvalgte kommuner i Norge som i 2021 deltar i et nasjonalt prosjekt 
om å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold i kommunen. 
 
Planen skal utarbeides i henhold til gjeldende planbestemmelser i plan- og bygningsloven.  Den skal 
vise hvilke utfordringer kommunen står ovenfor, og redegjøre for strategier for en ønsket utvikling av 
ivaretakelse av naturmangfoldet i kommunen. 
Gjennom kommunedelplanen skal kommunen formidle hvilke overordnede retninger kommunens 
forvaltning skal ta for å sikre naturmangfoldet.  Planen vil ikke være juridisk bindende, men vil være 
et grunnlag for innhenting av kunnskap og være retningsgivende i andre juridiske bindende planer, 
f.eks. kommuneplanens arealdel. 
 
Det er utarbeidet et planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Høylandet kommune 
som er fremlagt for Høylandet formannskapet i møte 03.06.2021, sak 38/2021 og de har med 
hjemmel i kommunens delegasjonsreglement kap. 3.10 vedtatt at arbeidet med kommunedelplan 
naturmangfold skal igangsettes og at utarbeidet forslag til planprogram sendes på høring. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi allerede har en forsinkelse i forhold til den tidsplan som er definert i 
planprogrammet.  Dette har sammenheng med at kommunalsjef for utvikling som jobbet med denne 
saken sluttet i sin stilling våren 2021, og det har vært vakanse i stillingen.  Det er nå jordbrukssjefen i 
kommunen som viderefører arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold i Høylandet 
kommune. 
 
Det varseles med dette om oppstart av arbeidet med kommunedelplan naturmangfold i Høylandet 
kommune i hht. plan og bygningslovens § 11-12, og utarbeidet forslag til planprogram i hht. plan- 
og bygningslovens § 11-13 sendes med dette ut på høring i hht plan- og bygningslovens § 11-14. 
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Planprogrammet er vedlagt sammen med formannskapets vedtak i sak 38/21 og dokumentene finnes  
også på      https://www.hoylandet.kommune.no/tjenester/politikk/høringer 
 
For spørsmål til saken kan jordbrukssjef Lene Elise Mevassvik kontaktes 
Lene.mevassvik@hoylandet.kommune.no – tlf. 902 55 397 
 
Innspill til varsel om planoppstart og til planprogrammet bes sendt  
postmottak@hoylandet.kommune.no innen 21.03.2022 
 

 
 
Med hilsen 

Eva Janne Falstad 
Konsulent 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 

 

Vedlegg 
1 Esa 21-264-5 Forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Høylandet 

kommune 
2 Vedtak Kommunedelplan for naturmangfold 

 
 
Adresseliste: 
 

• Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer 

• Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, postboks 2560, 7735 Steinkjer 

• Sametinget, Postboks 3, 9735 Karasjok 

• NVE, Abels gate 9, 7030 Trondheim 

• Statens Vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer 

• Fiskeridirektoratet Region Midt, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 

• Direktoratet for mineralforvaltning, Ladebekken 50, 7066 Trondheim 

• Åarjel Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt) v/Lars Toven, Helbostad 59, 7877  
Høylandet 
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