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Høring og offentlig ettersyn - Planforslag til kommunedelplan for 
naturmangfold 
 
 
Saksopplysninger 
 
Hvaler kommune har søkt om og fått innvilget 125.000 kr av Miljødirektoratet til å utarbeide en 
kommunedelplan for naturmangfold.  
 
Planen er tematisk og vil være et viktig verktøy for det videre arbeidet med å ivareta 
naturverdiene i kommunen. 
 
Varsel om oppstart av planarbeidet og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet ble vedtatt den 
22.10.2020, og dokumentet har vært på høring og til offentlig ettersyn fra den 30.10.2020 til 
23.12.2020. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret i sak 6/21 den 18.02.2021. Planforslaget 
som legges frem nå er basert på det fastsatte planprogrammet og tilhørende tilbakemeldinger, innspill 
fra interesseorganisasjoner og referansegruppen (bestående av representant fra Statsforvalteren, 
Fylkeskommunen, Forum for natur og friluftsliv og nasjonalparkforvalteren). 
 
I planarbeidet med planforslaget har rådmannen lagt inn informasjon om de ulike truslene mot 
naturmangfoldet, forslag til bestemmelser ved rullering av kommuneplanens arealdel og ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner, gitt en oversikt over Hvalers naturmangfold og utarbeidet 
handlingsplan til det videre arbeidet for å ivareta naturmangfoldet i kommunen. 
 
I planen har vi lagt vekt på følgende: 
 

 Ulike utfordringer med forvaltningen av naturmangfoldet i kommunen 
 Utarbeidelse av forslag til bestemmelser som kan trekkes inn ved neste rullering av 

kommuneplanens arealdel, utarbeidelse av nye reguleringsplaner, samt andre planer.  
 Hva slags naturmangfold som finnes i kommunen 
 Utarbeidelse av handlingsplan for det videre arbeidet med å ivareta naturmangfoldet i 

kommunen 
 
 
Miljødirektoratet har fastsatt en frist for ferdigstillelse av planen til ut året 2021. Grunnet ressursmangel 
på avdelingen ser vi at vi ikke klarer å holde Miljødirektoratets frist og den tidligere vedtatte 
fremdriftsplanen. Derfor er fremdriftsplanen blitt revidert, der vi regner med en sluttbehandling av 
planen i kommunestyret i løpet av februar 2022. 
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Vedlegg 
Planforslag til Kommunedelplan for Naturmangfold, sist revidert 16.09.2021. 
 
Innkomne merknader 
Ved høring og offentlig ettersyn av planprogrammet til kommunedelplan for naturmangfold kom det inn 
11 uttalelser og innspill til planarbeidet. Ved fastsettelse av planprogrammet har rådmannen 
kommentert og vurdert innspillene som har kommet inn, og lagt disse inn i planarbeidet. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 11-14. Politisk delegeringsreglement for Hvaler kommune, vedtatt i sak 
117/19 den 12.12.2019. 
 
 
Vurdering 
 
Målet med planen er at den skal være et godt grunnlagsdokument for videre saksbehandling og gi en 
helhetlig oversikt over naturmangfoldet som finnes i Hvaler kommune og utfordringer tilknyttet dette. 
 
I høringsperioden ønsker vi innspill på innholdet i selve planen, hvordan den kan bli mest mulig 
brukervennlig og om det er noe som er uteglemt. 



 
Når det gjelder oversikten over hva slags naturtyper som finnes i Hvaler, vil vi presisere at 
registreringene etter NiN-systemet kun gjelder for de vestre øyene (Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy). 
Registreringene etter DN-håndbok 13 og 19 gjelder for hele Hvaler. Ettersom NiN-registreringene fra 
Kirkøy nå er blitt lagt inn i Miljødirektoratets Naturbase, vil vi i løpet av høringsperioden oppdatere 
disse tallene. Denne oversikten vil videre revideres når også NiN-registeringer fra de østre øyene blir 
lagt inn i Naturbase i løpet av våren 2022. 
 
Layouten på plandokumentet vil revideres før sluttbehandlingen av planen. 
 
Vi mener at selve plandokumentet er godt gjennomarbeidet og at de innspillene vi har mottatt gjennom 
tidligere høring i forbindelse med planprogrammet og gjennom referansegruppen og organisasjoner i 
stor grad er innlemmet i plandokumentet.  
 
Rådmannen mener at planforslaget er godt nok gjennomarbeidet og kan sendes til høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Saken skal til utvalget til orientering og de kan komme med uttalelser. Formannskapet innstiller til 
kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret sender planforslaget til kommunedelplan for naturmangfold til høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker fra vedtaksdato, jf. pbl § 11-14. 
 
Hvaler kommune, 08.09.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 29.09.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig.  
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 29.09.2021: 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 30.09.2021: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Innstilling fra Formannskapet 30.09.2021: 
Kommunestyret sender planforslaget til kommunedelplan for naturmangfold til høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker fra vedtaksdato, jf. pbl § 11-14. 
 
 
 



 
Behandling i Kommunestyret 14.10.2021: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 14.10.2021: 
Kommunestyret sender planforslaget til kommunedelplan for naturmangfold til høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker fra vedtaksdato, jf. pbl § 11-14. 
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