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HØRING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD
Forslag til vedtak:
1. Kommuneplanutvalget legger forslag til planprogram ut på høring i seks uker.
2. Varsel om planoppstart kunngjøres.

Ingress/hovedbudskap:
Ski kommune er valgt ut som én av fem pilotkommuner som skal teste bruk av kommunedelplan
som virkemiddel i å forvalte naturmangfoldet i kommunen. Arbeidet igangsettes nå og skal
ferdigstilles innen utgangen av 2017.
Saksopplysninger:
Plan- og bygningsloven § 11-12 sier at «det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte
områder, temaer eller virksomhetsområder». Naturmangfold er et slikt tema. Utarbeidelse av
kommunedelplanen er del av et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av Miljødirektoratet, der Ski er
valgt ut som én av fem pilotkommuner.
Bakgrunnen for prosjektet er St.meld. 14 (2015-16) Natur for livet – norsk handlingsplan for
naturmangfold, 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.»
Forslag til planprogram er første fase av planarbeidet. Dette er en arbeidsbeskrivelse for arbeidet
videre med kommunedelplanen. Høringsperioden er seks uker. Samtidig med høringen av
planprogrammet varsles planoppstart med sikte på endelig vedtak av kommunedelplanen i
november 2017.
Vurdering:
Planprogrammet tar for seg forslag til formål, avgrensede tema, aktuelle problemstillinger,
utredningsbehov, prosess, framdrift og opplegg for medvirkning og organisering av arbeidet.
Økonomiske konsekvenser:
Planprogrammet har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
Planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for kommunen og gi et bedre
beslutningsgrunnlag for å avveie ulike interesser, forenkle saksbehandlingen og skape mer
forutsigbarhet. Områder med viktige økologiske funksjoner som faller utenfor standard kartlegging
av naturverdier, vil bli identifisert. Det er et mål at prosessen gir økt kompetanse både internt og
ekstern om naturmangfoldet i Ski.
Konklusjon:
Rådmannen foreslår at kommuneplanutvalget vedtar å legge planprogrammet for
kommunedelplan for naturmangfold ut på høring i seks uker. Ved å samtidig varsle oppstart av
planprosessen, vil dette samlet sikre den nødvendige fremdriften i prosjektet.

Ski, 09.11.2016
Audun Fiskvik
rådmann
Kjell Sæther
kommunalsjef
Vedlegg som følger saken:
a) Høringsutkast – Planprogram kommunedelplan for naturmangfold
b) Prosjektmandat vedtatt av Rådmannens ledergruppe 17.8.2016

