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Oppstart av planarbeid - Kommunedelplan for naturmangfold - Høring og 
offentlig ettersyn av planprogram 
 
 
Saksopplysninger 
 
Miljødirektoratet har våren 2020 utlyst at kommuner kan søke om midler til å utarbeide en 
kommunedelplan for naturmangfold. Prosjektet er en videreføring av et pilotprosjekt, der hensikten er 
at kommunene identifiserer og tar hensyn til naturverdier av nasjonal, regional og lokal betydning.  
 
Hvaler kommune søkte den 06.05.2020 Miljødirektoratet om midler til å utarbeide en kommunedelplan 
for naturmangfold. I søknaden la vi vekt på at Hvaler er en kommune med et svært rikt artsmangfold 
fordelt på små arealer. Videre er disse arealene under et stort utbyggingspress. Vi fremla et 
kostnadsoverslag på 200.000 kr. Miljødirektoratet mottok søknader fra hele 51 kommuner, hvorav 
Hvaler kommune var en av 8 kommuner som fikk innvilget sin søknad.  
 
Saken ble fremlagt for Formannskapet den 04.06.2020 som en orienteringssak, utvalgssak nr. 68/20, 
der utvalget enstemmig tok saken til orientering. I saksfremlegget ble det orientert om at Hvaler 
kommune har søkt om midler til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold, samt at vår søknad 
ble innvilget og prosjektet tildelt 125.000 kr fra Miljødirektoratet. Det ble fremlagt at vi i tillegg til en 
arbeidsgruppe og referansegruppe ønsker å opprette en styringsgruppe bestående av et politisk 
utvalg i samarbeid med ordfører og/eller rådmann, samt orientert om at ekstra midler utover de 
innvilgede fra Miljødirektoratet var ønskelig. I møtet ble det ikke opprettet noen referansegruppe eller 
innvilget ekstra midler til utarbeidelse av planen. 
 
Planen skal være tematisk, der målet er å utarbeide en plan som gir en helhetlig oversikt over 
naturmangfoldet i kommunen, både naturtyper og arter. Det videre arbeidet med naturmangfoldet i 
kommunen skal med planen bli bedre lokalt forankret. Planen vil tilgjengeliggjøre viktig informasjon om 
naturmangfoldet i kommunen for allmennheten og kommunen selv. Kommunedelplanen vil være et 
viktig beslutningsgrunnlag i saksbehandlingen og gi større forutsigbarhet i enkeltsaker. Samtidig vil 
planen være et ledd i arbeidet med å få økt kompetanse om naturmangfoldet i kommunen. Målet er å 
skape engasjement og eierskap til planen gjennom medvirkende prosesser.  
 
I planen skal eksisterende kunnskap om naturmangfoldet i kommunen sammenstilles. Basert på 
denne informasjonen skal det utarbeides en plan for skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden. 
Kunnskapshull skal også fremgå av handlingsplanen. Tiltakene i handlingsplanen skal sikre at det 
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nåværende naturmangfoldet i kommunen blir sikret for ettertiden. Dette vurderes som svært viktig, da 
vill natur på sikt kan bli en mangelvare på verdensbasis. 
 
Overordnede mål for planarbeidet: 

 Gi en helhetlig oversikt over naturmangfoldet i kommunen og tilgjengeliggjøre denne 
informasjonen. 

 Bedre beslutningsgrunnlaget når ulike interesser skal avveies i arealforvaltningen og skape 
mer forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere. 

 Løfte naturmangfoldet i Hvaler kommune og bidra til at ivaretagelse av naturmangfoldet blir 
prioritert. 

 Gjøre at arbeidet med naturmangfoldet i kommunen blir bedre politisk forankret. 
 Lage en plan for skjøtsels- og forvaltningstiltak, som skal sikre naturmangfoldet for ettertiden. 

Planområdet 

Planen skal omfatte hele kommunen. Selv om planen skal inkludere hele kommunen, vil områdene 
som ikke er omfattet av noen form for vern ha størst prioritet. 

Prosess, medvirkning og organisering 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for 
medvirkning. Planforslaget skal sendes på høring og legget ut til offentlig ettersyn ved varsel om 
oppstart. 

Prosess 

Planprosessen vil bli gjennomført i henhold til gjeldende planbestemmelser i plan- og bygningsloven.  

For at midlene skal kunne utbetales, forutsetter Miljødirektoratet at planen er godt politisk forankret 
enten som den del av den kommunale planstrategien eller som et eget vedtak om oppstart av 
planarbeidet. Ettersom en slik plan ikke er en del av den vedtatte kommunale planstrategien, må det 
fattes et eget vedtak om oppstart av planarbeidet. 

Formålet med den politiske forankringen er å styrke det kommunale kunnskapsgrunnlaget om 
naturmangfoldet i både politiske og administrative beslutninger. Som en del av dette har andre 
kommuner hatt gode erfaringer med å organisere prosjektet med en arbeidsgruppe (administrativ), en 
styringsgruppe (politisk) og en referansegruppe (andre). Etter rådmannens vurdering vil en slik 
fordeling gjøre at store deler av kommunen får både kjennskap og eierskap til planen. 
Administrasjonen anbefaler at det opprettes en politisk styringsgruppe bestående av politiske 
representanter. Hvem som inngår i styringsgruppen innstilles av Formannskapet og vedtas av 
Kommunestyret.  

Medvirkning 

Som et ledd i medvirkningsprosessen skal det opprettes en referansegruppe. Referansegruppen vil 
bestå av representant fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen, samt lokale personer fra 
interesseorganisasjoner med kjennskap til Hvalers naturmangfold. Det legges opp til møter med 
referansegruppen ved behov, avhengig av hvor planprosessen står. 

Oppstart av planarbeidet vil kunngjøres på kommunens hjemmesider og i lokalavisen. Kommunen vil 
også bruke sosiale medier til å innhente innspill til planarbeidet.  

Organisering 



Det foreslås å legge ansvaret for gjennomføring av planarbeidet til kommunalsjef TBI. Det er etablert 
en arbeidsgruppe med en prosjektleder og deltagere i administrasjonen.  

 
 
Vedlegg 
1. Planprogram for kommunedelplan for naturmangfold 
2. Innvilgede midler kommunedelplan naturmangfold 
3. Søknad om midler 
 
 
Vurdering 
 
Planprogrammet gir en god beskrivelse av Hvalers naturnangfold, slik kommunen kjenner det og på 
hvilken måte vi videre skal jobbe for å få en bedre oversikt enn i dag. Planprogrammet viser også 
fremdriftsplanen for utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold. 
 
Rådmannen mener planprogrammet ivaretar kravene i plan- og bygningsloven til planprogram for 
kommunedelplaner, og anbefaler at dokumentet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
For at planen skal bli politisk forankret, skal det opprettes en politisk styringsgruppe. Denne kan være 
satt sammen av enkeltpolitikere eller et av de eksisterende utvalgene (eksempelvis formannskapet). I 
den grad styringsgruppa ønsker å ha en rolle utenom de fastsatte politiske møtene anbefales at det 
velges en noe mindre styringsgruppe (eks 3 personer) enn et helt politisk utvalg.  
 
I kommunens søknad om midler til kommunedelplanen ble det satt opp et kostnadsoverslag på 
200.000 kr. Dette omfattet midler til møter, administrasjon, befaringer/registreringer og konsulenter. 
Miljødirektoratet innvilget totalt 125.000 kr til utarbeidelse av planen. Planen er tenkt utarbeidet av 
administrasjonen. Samtidig er det et sterkt ønske om å få konsulenthjelp til å kartlegge potensielle 
områder med forekomster av naturtypen kystlynghei. Kystlynghei er en utvalgt naturtype, med egen 
forskrift, som kun er registrert på Vestlandet og Hvaler på landsbasis etter det vi kjenner til. Naturtypen 
er godt kartlagt i nasjonalparken, men ikke i områdene utenfor. Vi ber derfor om at det innvilges 
75.000 kr til konsulentoppdrag for registrering av naturtypen kystlynghei og eventuelle andre innkjøpte 
tjenester i henhold til vårt kostnadsoverslag. Det kan også være nødvendig å bruke noe av disse 
midlene til utarbeidelse av kartgrunnlag. Det presiseres at arbeidet med planen vil gjennomføres 
uavhengig av om Kommunestyret innvilget kommunale midler til planen eller ikke. 
 
Utvalget for plan- og byggesaker (UPB) kan uttale seg til saken eller ta den til orientering. 
Formannskapet innstiller hvilke personer som skal utgjøre styringsgruppa for planen, hvorvidt det skal 
tillegges kommunale midler for utarbeidelse av planen, at planarbeidet med kommunedelplan for 
naturmangfold startes opp og at planprogrammet skal sendes til høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 
11-12 og 11-13. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Kommunestyret vedtar med dette planoppstart av arbeidet med kommunedelplan for 
naturmangfold og vedtar at planprogrammet skal sendes til høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. 
§§ 11-12 og 11-13. 

 
2. Kommunestyret vedtar hvem som utgjør styringsgruppa. Styringsgruppen skal bestå av 

følgende personer (eventuelt navn på politisk utvalg): 
 
______________   ____________  ____________   



 
3. Kommunestyret vedtar å tillegge arbeidet med utarbeidelse av planen ekstra midler med inntil 

_________ kroner. De ekstra midlene vil blant annet bli brukt for å gi en helhetlig kartlegging 
av den utvalgte naturtypen kystlynghei og utarbeidelse av kartgrunnlag. Midlene tas eventuelt 
fra kommunens disposisjonsfond. 

 
Hvaler kommune, 24.08.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 07.10.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 07.10.2020: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 08.10.2020: 
 
Barbro Th. Bjørck (SV) fremmet følgende forslag til pkt 2: 
Kommunestyret vedtar hvem som utgjør styringsgruppa. Styringsgruppen skal bestå av følgende 
personer (eventuelt navn på politisk utvalg): Formannskapet 
 
Bjarte Bjønnes (Styr) fremmet følgende forslag til pkt 3: 
Kommunestyret vedtar å tillegge arbeidet med utarbeidelse av planen ekstra midler med 0 kroner.  
 
Espen Eek Linderud (Ap) fremmet følgende forslag til pkt 3 
Kommunestyret vedtar å tillegge arbeidet med utarbeidelse av planen ekstra midler med inntil 75 000 
kroner. De ekstra midlene vil blant annet bli brukt for å gi en helhetlig kartlegging av den utvalgte 
naturtypen kystlynghei og utarbeidelse av kartgrunnlag. Midlene tas eventuelt fra kommunens 
disposisjonsfond. 
 
Votering: 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Bjørck sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3: Bjønnes sitt forslag fikk 3 stemmer (Bjønnes (Styr), Borge (uavh.), Adolfsen (H)), og falt. 
Linderud sitt forslag fikk 4 stemmer (Linderud (Ap), Vauger (Ap), Utgård (Sp), Bjørck (SV)), og ble 
vedtatt. 
 
Innstilling fra Formannskapet 08.10.2020: 

1. Kommunestyret vedtar med dette planoppstart av arbeidet med kommunedelplan for 
naturmangfold og vedtar at planprogrammet skal sendes til høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. 
§§ 11-12 og 11-13. 

 
2. Kommunestyret vedtar hvem som utgjør styringsgruppa. Styringsgruppen skal bestå av 

følgende personer (eventuelt navn på politisk utvalg): formannskapet 
 



3. Kommunestyret vedtar å tillegge arbeidet med utarbeidelse av planen ekstra midler med inntil 
75 000 kroner. De ekstra midlene vil blant annet bli brukt for å gi en helhetlig kartlegging av 
den utvalgte naturtypen kystlynghei og utarbeidelse av kartgrunnlag. Midlene tas eventuelt fra 
kommunens disposisjonsfond. 

 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 22.10.2020: 
 
Basert på diskusjonen i møtet fremmet ordfører følgende forslag til punkt 2: 
Kommunestyret gir formannskapet mandat til å velge styringsgruppe. 
 
Basert på diskusjonen i møtet fremmet ordfører følgende forslag til punkt 3: 
Kommunestyret vedtar å tillegge arbeidet med utarbeidelse av planen ekstra midler med inntil 75 000 
kroner. De ekstra midlene vil blant annet bli brukt for å gi en helhetlig kartlegging av den utvalgte 
naturtypen kystlynghei og utarbeidelse av kartgrunnlag, samt omfatte andre viktige naturtyper vi 
mangler kartlegging på. Midlene tas eventuelt fra kommunens disposisjonsfond. 
 
Votering: 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: Ordførers forslag fikk 13 stemmer (Ap, Sp, SV, MDG), mot 8 stemmer (H, Styr, Frp, E.Borge 
(uavh.)), og ble vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret 22.10.2020: 
1. Kommunestyret vedtar med dette planoppstart av arbeidet med kommunedelplan for 

naturmangfold og vedtar at planprogrammet skal sendes til høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 
11-12 og 11-13. 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet mandat til å velge styringsgruppe. 
 
3. Kommunestyret vedtar å tillegge arbeidet med utarbeidelse av planen ekstra midler med inntil 

75 000 kroner. De ekstra midlene vil blant annet bli brukt for å gi en helhetlig kartlegging av den 
utvalgte naturtypen kystlynghei og utarbeidelse av kartgrunnlag, samt omfatte andre viktige 
naturtyper vi mangler kartlegging på. Midlene tas eventuelt fra kommunens disposisjonsfond. 

 
 
 
 


