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Saksopplysninger:
Hemne kommune er en av fem kommuner i landet som har blitt valgt ut av Miljødirektoratet til å
delta i pilotprosjektet «Naturmangfold i planarbeidet». Prosjektet springer ut fra meldingen til
stortinget «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» fra 2015 der regjeringen ønsker
å styrke naturmangfoldet inn mot kommuneplanprosessene. Prosjektet er i 2017 utvidet til å omfatte
ytterligere fem kommuner. Etter prosjektperioden skal arbeidet evalueres og eventuelt danne
grunnlaget for ny nasjonal metodikk for kommunedelplaner for naturmangfold.
Formannskapet vedtok som sak 24/17 i møte den 28.02.2017 Planprogram for kommunedelplan for
naturmangfold – planprogram og vedtak er vedlagt.
I etterkant av vedtak av planprogram har administrativ arbeidsgruppe for planarbeidet utarbeid
høringsutkast for kommunedelplan for naturmangfold med tilhørende grunnlagsdokument.
Høringsutkastet til kommunedelplan for naturmangfold legges nå fram for formannskapet som
planutvalg. Etter vedtak sendes planen på 6 ukers høring til berørte sektormyndigheter, frivillige lag
og organisasjoner, samt legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og ved
servicekontor ved Rådhuset. Høringen fremmes også for behandling i Viltnemda som høringspart
vedrørende viltspørsmål. Høringen av kommunedelplanen kunngjøres i avis. Planen skal endelig
vedtas av kommunestyret.

Det tas sikte på å arrangere folkemøte om naturmangfold i høringsperioden der planforslaget blir
presentert.
Vurdering:
Etter vedtak av planprogrammet i formannskapet den 28.02.2017 har administrativ arbeidsgruppe
bestående av jordbrukssjef, skogbrukssjef, naturforvalter og arealplanlegger gjennomført til sammen
7 møter hvor utredningsarbeid og planutkast har blitt diskutert. Enhetsleder Teknisk, Landbruk og
Miljø har også deltatt på en del av møtene. Arbeidsgruppa har tilstrebet å følge planprogrammet som
er vedtatt, men noen avvik har vært nødvendige eller har framtvunget seg.
Det ble i planprogrammet lagt opp til at plandokumentene skulle omfatte planbeskrivelse og
plankart. Planen skulle ikke være juridisk bindende. Planbeskrivelsen skulle synliggjøre kommunes
målsettinger og strategier for ivaretakelse av naturmangfold, samt retningslinjer for saksbehandling. I
tillegg skulle planbeskrivelsen ha en handlingsdel som viser hvordan det bør jobbes med natur- og
naturmangfold i Hemne, herunder synliggjøring av kunnskapshull og hvordan det skal jobbes med å
innhente kunnskap.
Det foreliggende utkastet er hovedsakelig i tråd med føringene i planprogrammet. Imidlertid er
kommunens målsettinger og strategier for hvordan det skal jobbes med naturmangfold tatt ut av
planbeskrivelsen og utgjør nå et eget kommunedelplandokument. I tillegg til kommunens
målsettinger og strategier synliggjøres tiltak for å nå målsettingene. Kommunedelplanen for
naturmangfold er tenkt å gjelde på tvers av fag, sektorer og enheter. Ingen økonomiske
konsekvenser er belyst da planen er av strategisk art.
Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til
rammer og retningslinjer fra myndighetene. Planbeskrivelsen utdyper bakgrunnen for planarbeidet og
setter naturmangfold i lokal kontekst.
Gjennom behandlingen av planprogrammet fikk Hemne kommune mange innspill på tema som skulle
behandles i planarbeidet. For å følge opp dette, ble det startet et utredningsarbeid for ulike
naturmangfoldtema som var tenkt tatt inn i kommunedelplankartet. Prosjektbeskrivelsene ble
forankret i formannskapet. På grunn av metodiske uklarheter vedrørende registreringer av arter og
økosystemer, er nykartleggingen og kvalitetssikringen av naturmangfold forsinket. En del tema ble
ikke utredet som følge av kapasitetsbegrensninger i administrasjonen.
Intensjonen i starten av planarbeidet, var at det skulle trekkes fram konkrete naturmangfoldtema
(lokaliteter, artsgrupper etc.) av lokal forvaltningsinteresse som skulle gis en spesiell status i
planarbeidet. På grunn av begrenset kunnskapsgrunnlag og metodiske utfordringer, er ikke dette
arbeidet ferdigstilt, noe som har medført runde formuleringer i plandokumentene vedrørende hva
kommunen anser som naturmangfold av lokal betydning. En ytterligere konkretisering av begrepet
«naturmangfold av lokal betydning» kan ved behov diskuteres mer ettertrykkelig i egen sak når
beslutningsgrunnlaget er bedre, eller ved en senere rullering av kommunedelplanen for
naturmangfold. Inntil videre følges de føringene som ligger i Kommunedelplandokumentet
vedrørende dette.
For å unngå statiske plankart som ikke endres i takt med endringene i datagrunnlaget, ble det fra
starten av planarbeidet vurdert at plankartet skulle kunne endres på enkelt og smidig vis. I tråd med
dette, vil det i planperioden i stedet for plankart bli utarbeid temakart som skal legges til grunn for
plan- og saksbehandling. Temakartene vil bli lagt inn i kommunens kartløsning når disse er ferdige

og vil være lett tilgjengelige for saksbehandlere og allmennheten forøvrig. Selv om det hadde vært en
fordel om kartdelen hadde vært ferdigstilt samtidig med plandokumentene, forventes det at en
løsning der temakartene utarbeides som en oppfølging av planen, å være tilfredsstillende. Dette i
forhold til hovedmålsettingen i planprogrammet om å få en «samlet oversikt og helhetlig framstilling
av naturmangfoldet …. i Hemne».


Økonomiske konsekvenser:
Kommunedelplanene for naturmangfold viser til flere tiltak som kan gi økonomiske følger for
kommunen når planen skal gjennomføres. For eksempel vil fokuset på kvalitetssikring av
kunnskap når det gjelder naturmangfold og tetting av kunnskapsgrunnlag antageligvis ha en
kostnadsside, selv om mye av arbeidet sannsynligvis vil bli finansiert av tilskuddsordninger.
Kostandene ved det enkelte tiltak er ikke beregnet da dette ligger utenfor rammene til planen.
Prosjektene som følger av planen, vil bli konkretisert ytterligere før ev. bevilgningssak blir
fremmet for politisk behandling.



Miljømessige konsekvenser:
Positive konsekvenser



Mulige personalmessige konsekvenser:
Ingen



Konsekvenser for universell utforming:
Ikke relevant



Konsekvenser for barn og unge:
Positive konsekvenser

Rådmannens tilråding:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14 sendes planforslag til kommunedelplan for
naturmangfold på høring, samt legges ut for offentlig ettersyn.

