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B. Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn for prosjektet – Problembeskrivelse
Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge i dag. Det er derfor
spesielt viktig å sikre helhetlig planlegging, der virkninger for naturmangfoldet ses i sammenheng
med større områder og flere tiltak. I St.meld. 14 (2015-2016) Natur for livet, meldte Regjeringen at de
ville iverksette et pilotprosjekt for å prøve ut bruk av kommunedelplaner som verktøy for å ta vare på
naturmangfold. Av 20 kommuner som meldte sin interesse, ble Ski plukket ut som én av fem
pilotkommuner.
Effektmål
Beskriv effekten/virkningen av prosjektet. Det vil si: Hva vil konsekvensene av en vellykket gjennomføring
være? Hvilke forbedringer/nytte vil komme som et resultat av prosjektet f.eks. i et 3-5 års perspektiv?

En politisk vedtatt kommunedelplan for naturmangfold vil ikke være juridisk bindende for arealbruk,
men gi føringer for hvordan hensynet til naturmangfold skal ivaretas i kommuneplanens arealdel, for
eksempel gjennom bruk av arealformål, bestemmelser og hensynssoner.
Resultatene fra pilotprosjektet evalueres etter gjennomført prosjekt, men forventede effekter
inkluderer blant annet bedre forutsetninger for å utøve arealforvaltning i henhold til
naturmangfoldlovens krav til offentlig beslutningstaking; økt forutsigbarhet og effektivitet i
planprosesser; forebygging og forhindring av konflikt og innsigelse i påfølgende planarbeider; bedre
lokal forankring for avveiningene mellom vern og bruk.
Prosessmål
Formuler planlagte mål som skal realiseres i løpet av prosjektperioden. Vær konkret, og kvantifiser gjerne.








Prosjektplan med fremdriftsplan leveres innen fristen 31.8.2016.
Planstrategien for kommunedelplanen fremmes politisk som del av planstrategien for
kommuneplanrulleringen (KST-møte 12. okt.).
Fremdriftsrapport leveres Miljødirektoratet innen fristen 30.11.2016.
Rapportere til KOSTRA på skjema 20 innen fristen 15.2.2017.
Gjennomføre en god prosess i tett samarbeid med interessenter og lokal fagkunnskap
gjennom hele prosjektperioden (eksempelvis møter/samlinger med jevne mellomrom,
befaringer o.l.)
Sørge for at helhetsbildet er gjennomtenkt (harmonisering med tilgrensende områder i
nabokommuner)

Hovedtiltak
Nevn de viktigste tiltakene som skal gjennomføres i prosjektet for å sikre at målene blir nådd.





Samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Samarbeid med nabokommuner.
Bred deltakelse og medvirkning fra grunneiere og miljøorganisasjoner/-foreninger.

Prosjektets rammebetingelser og avgrensninger
Med rammebetingelser mener vi forhold prosjektet ikke har innvirkning på. Det kan f.eks. være faglige,
økonomiske og organisatoriske betingelser. Med avgrensninger mener vi en presisering av hva prosjektet IKKE
skal befatte seg med.




Miljødirektoratet yter økonomisk bistand på inntil 200.000,- for gjennomføring av prosjektet.
Det skal tas utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag. Nykartlegging i stor skala er ikke
aktuelt, mens mindre avklaringer i særskilt aktuelle områder kan vurderes.



Prosjektet krever stort sett egeninnsats. Det vil bli begrenset behov for konsulentbistand,
men der dette behovet oppstår vil det gjennomføres innenfor tilskuddsrammen fra
Miljødirektoratet.

Grunnlagsdokumentasjon
Angi dokumenter, rapporter eller annet materiale som inneholder viktig informasjon for prosjektdeltakerne.
Eksempelvis metodebeskrivelser, forprosjektrapporter eller utredninger, vedtak, instrukser eller mandat fra
ledelsen.






Natur2000 og Follokart – Database over alle kartlagte naturverdier i kommunen.
Skriftlige kartleggingsrapporter.
Registreringer/kartlegginger som pågår eller blir igangsatt under prosjekttiden.
Eksisterende reguleringsplaner og -bestemmelser.

Underskrifter
Styringsgruppe
Hensikten med en formell godkjenning av prosjektet er å gi prosjektleder de nødvendige fullmakter og rammer
for å sikre en god gjennomføring av prosjektet. Planverket kan derved fungere som en kontrakt mellom
linjeledelsen og prosjektleder. Som et minimum bør leder av Styringsgruppen og prosjektleder undertegne.

- Leder av styringsgruppen
- Prosjektleder
- Oppdragstaker
Foreløpig forslag til prosessen
Milepæler
Brev fra Miljødirektoratet
Behandling i Rådmannens ledergruppe
Oppstartsmøte for pilotkommuner
Fremdrift følger parallelt med fremdrift for
kommuneplanarbeidet. Detaljert fremdriftsplan
utarbeides etter oppstartsmøtet 24.8.2016.
Politisk forankring samtidig med planstrategien
for kommuneplanrulleringen.
Delrapport om fremdrift
Prosjektet avsluttes.

Dato:
2.6.2015
17.8.2016
24.8.2016
Fremdriftsplan leveres 31.8.2016

Kommunestyremøtet 12.10.2016
30.11.2016
31.12.2017

