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oppstart og varsel

Kommunedirektørens innstilling:
 Måsøy kommune vedtar å igangsette med en «Kommunedelplan for naturmangfold i 

Måsøy kommune»
 Det utarbeides planprogram i tråd med plan- og bygningsloven § 4 – 1
 Planprogrammet legges ut til høring i samsvar med plan- og bygningslov § 11 - 13

Kommunestyret 12.05.2022

Behandling

Innstillingen: Måsøy kommune endres til Måsøy kommunestyre

KST - 36/2022 vedtak
 Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette med en «Kommunedelplan for 

naturmangfold i Måsøy kommune»
 Det utarbeides planprogram i tråd med plan- og bygningsloven § 4 – 1
 Planprogrammet legges ut til høring i samsvar med plan- og bygningslov § 11 - 13

Enstemmig vedtatt

Innledning:
 
I dag er det et større fokus på naturmangfold i takt med at utfordringene blir større for å oppnå en 
bærekraftig samfunnsutvikling. Oppdatert kunnskapsgrunnlag og kartverktøy gir bedre 
utgangspunkter for relevante konklusjoner som er viktige grunnlag for å gjøre vedtak som er til fordel 
for naturmangfoldet. 



Kommunestyret har 6 mai 2021 i sin planstrategi prioritert at det skal utarbeides en 
«Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune….». I følge «Kommuneplanens 
samfunnsdel 2021 – 2032» finnes noen overordnede mål for naturmangfold:

 Arealdelen skal ta hensyn til naturmangfoldet og vannforvaltning
 Klima, naturmangfold og miljø er viktige tema og ta hensyn til

 
De overgripende nasjonale målene for naturmangfold er:

 Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester
 Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen for truede og nær truede arter 

og naturtyper skal forbedres
 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende 

generasjoner[1]
 
 

Saksutredning:
Formålet med planen
 
Formålet med «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune …» er å belyse hvor i 
Måsøy kommune det finnes natur og landskapsmiljøer som man i henhold til naturmangfold 
trenger å ta vare på gjennom bærekraftig arealforvaltning. «Kommunedelplan for 
naturmangfold i Måsøy kommune….» vil bidra til et mer økologisk bærekraftig samfunn og 
kunnskapen om naturmangfoldet blir mer systematisert og flere får kjennskap til hvilke 
verdier som finnes knyttet til naturmangfold.
Planen skal bidra til økt kunnskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse ved politiske og 
administrative vurderinger og vedtak. Planen danner grunnlag for forutsigbarhet for kommunen, 
grunneier og utbyggere, for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. 
«Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune.…» er ikke juridisk bindende, med 
vil være et samordningsverktøy i henhold til andre overordnede planer, reguleringsplaner, 
prosjekter og i byggesak mm.
Den geografiske avgrensningen i naturmangfoldsplanen omfatter hele Måsøy kommune, 
inklusive vannareal.
 
Planprosess: 
Planen utarbeides som en tematisk kommunedelplan i henhold til plan- og bygningsloven § 
11 – 1, tredje ledd og i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4 – 1 da det gir muligheter til 
utvidet åpning for medvirkning, politisk og administrativ forankring.
Plan- og bygningsloven § 4 – 1 Planprogram 
 
«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet…... 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 
vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at planen kan 
komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til 
planprogram. 
Dersom planen kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag til program 
for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse».
Foreliggende planprogram skal belyse:



 
 Formålet med planarbeidet
 Planprosess med frister og deltakere
 Opplegget for medvirkning
 Tema og behov for utredninger

 
Planprogrammet sendes på høring og kommunen ønsker derved få innspill til planen, og forslag på 
hvordan berørte parter og allmenheten etc. ønsker å medvirke til utarbeidelse av 
naturmangfoldsplanen. I tillegg er det ønskelig å få innspill om: 
 

 Viktige lokale områder for naturmangfold 
 Forslag til kartleggings- og utredningsbehov 
 Konkrete behov i forhold til mulige tiltak i handlingsplanen 
 Forslag på hvilke organisasjoner og enkelte personer som kan bidra med sin erfaring om 

natur og naturmangfold 
 
Innspill kan du gi ved å sende brev eller e-post til kommunen.
 
 

 
Et høringsutkast til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Vedtak av planprogram vil 
gjøres etter høringsperioden, og er litt avhengig når det vil være politiske møter under 
perioden august –september.
Kommunen tar sikte på å legge frem et planforslag i oktober 2023 med etterfølgende høring. 
Høringsfase vil være november 2023 – februar 2024, og planvedtak i kommunestyret være i 
mars/april 2024.
 
Økonomi
Til naturmangfoldsplanen hør en handlingsdel som sikrer hvor det er behov for konkrete tiltak 
for å gi bedre forutsetninger for naturmangfoldet. Handlingsplanen skal revideres årlig og i 
forbindelse med gjennomgang av kommunes budsjett. Det er derfor viktig at planen forankres 
politisk.
Dersom handlingsplanen skal belyse hvilke relevante tiltak som vil være aktuelle trenger disse være 
knyttet til kostnadsberegninger. I forbindelse med dette kan finnes behov for ekstern 
kartlegging/utreding. Under veis kan det i tillegg dukke opp noen andre tema der man trenger å få inn 
ekstern kartlegging/kompetanse. 



Etter at «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune 2023 - 2035» er vedtatt har planen 
en gyldig tidshorisont på 12 år. Det biologiske mangfoldet er ikke konstant og derfor bør kommunen 
hvert 4:e år i forbindelse ved gjennomgang kommunens overordnede planstrategi vurdere om det 
kan finnes behov for oppdatering av planen. 
 

[1] Kilde: Meld St.14, Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold, 2015 -2016

 

Vedlegg
K2.Planprogram for naturmangfold
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