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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

97/2020 Utvalg for Samfunnsutvikling 16.09.2020 

168/2020 Formannskapet 23.09.2020 

126/2020 Kommunestyret 24.09.2020 

 
 

Planprogram for kommunedelplan for naturmangfold 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 23.09.2020 
 

1. Rådmannen varsler igangsetting av arbeid med å lage en kommunedelplan for 
naturmangfold. 

2. Utvalget godkjenner forslaget til planprogram, og foreslår at kommunestyret vedtar å legge 
dette ut på høring. 

3. Høringsperioden settes fra 25.09 til 05.11 2020. 
4. Planprogram med høringsinnspill og rådmannens kommentarer til disse legges frem for 

behandling i desember 2020. 

5. Registrering av svartelistearter tas inn i planen. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rådmannen varsler igangsetting av arbeid med å lage en kommunedelplan for 
naturmangfold. 

2. Utvalget godkjenner forslaget til planprogram, og foreslår at kommunestyret vedtar å legge 
dette ut på høring. 

3. Høringsperioden settes fra 25.09 til 05.11 2020. 
4. Planprogram med høringsinnspill og rådmannens kommentarer til disse legges frem for 

behandling i desember 2020. 

 
 
 
Vedlegg i saken: 
07.09.2020 Planprogram naturmangfold 
26.06.2020 Avtale om planarbeid - Kommunedelplan for naturmangfold 
 
Kommunestyret 24.09.2020: 
 
Behandling: 



Innstillingen fra formannskapet  ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 126/2020 Vedtak: 

 
1. Rådmannen varsler igangsetting av arbeid med å lage en kommunedelplan for 

naturmangfold. 
2. Utvalget godkjenner forslaget til planprogram, og foreslår at kommunestyret vedtar 

å legge dette ut på høring. 
3. Høringsperioden settes fra 25.09 til 05.11 2020. 
4. Planprogram med høringsinnspill og rådmannens kommentarer til disse legges frem 

for behandling i desember 2020. 

5. Registrering av fremmdartliste tas inn i planen. 

 
 
 
Formannskapet 23.09.2020: 
 
Behandling: 

Innstillingen fra utvalg for Samfunnsutvikling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 168/2020 Vedtak: 

 
1. Rådmannen varsler igangsetting av arbeid med å lage en kommunedelplan for 

naturmangfold. 
2. Utvalget godkjenner forslaget til planprogram, og foreslår at kommunestyret vedtar 

å legge dette ut på høring. 
3. Høringsperioden settes fra 25.09 til 05.11 2020. 
4. Planprogram med høringsinnspill og rådmannens kommentarer til disse legges frem 

for behandling i desember 2020. 

5. Registrering av svartelistearter tas inn i planen. 

 
 
 
Utvalg for Samfunnsutvikling 16.09.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 
Utvalget ber om at registering av svartelistearter tas inn i planen. 
 
SAM- 97/2020 Vedtak: 

 
1. Rådmannen varsler igangsetting av arbeid med å lage en kommunedelplan for 

naturmangfold. 
2. Utvalget godkjenner forslaget til planprogram, og foreslår at kommunestyret vedtar 

å legge dette ut på høring. 
3. Høringsperioden settes fra 25.09 til 05.11 2020. 



4. Planprogram med høringsinnspill og rådmannens kommentarer til disse legges frem 
for behandling i desember 2020. 

5. Registrering av svartelistearter tas inn i planen. 

 
 
 
Fakta: 
I utvalgsmøte den 22.03.2018 i sak 19/2018 ble det vedtatt at det skulle lages en kommunedelplan 
for naturmangfold i Gjøvik kommune. Men i behandlingen av kommunens planstrategi i mars 2020, 
ble denne planen slått sammen med klimaplanen.  Et argument var å få færre planer totalt sett. 
Imidlertid har Miljødirektoratet i juni 2020 gitt Gjøvik kommune et tilsagn om støtte på kr. 125.000,- 
til arbeidet med å lage en kommunedelplan for nettopp naturmangfoldet i Gjøvik. Dette gjør det 
mulig for kommunen å få dette utført i tillegg til andre mer drifts- og forvaltningsoppgaver som ellers 
prioriteres foran planarbeid og utviklingsarbeid. Det må da utarbeides en egen kommunedelplan 
uavhengig av klimaplanen. 
 
Planprogrammet viser til hva som skal vurderes, innhold, organisering av arbeidet, hva som eventuelt 
bør kartlegges i kommunen og framdriftsplan for arbeidet. Meningen med planprogrammet er å 
informere om  at arbeidet med å lage en naturmangfoldplan har startet, synligjøre ulike aspekter av 
naturmangfold i kommunen og vise til hvor det mangler kartlegging eller hvor det bør gjøres en 
oppdatering av informasjon. 
 
Formålet med en naturmangfoldplan er å vise bredden av naturmangfold i kommunen og hva som 
bør bevares med tanke på utbygging etc. En naturmangfoldplan skal vise politikerne, utbyggere og 
befolkningen hvor i kommunen det finnes naturverdier som er viktige å bevare og unngå skade på 
levemiljøet. Planen skal vise dagens naturmangfold i kommunen, og hvilke ulike tiltak som må til for 
å bevare den. Naturmangfoldplanen skal omhandle kommunens rolle som myndighetsutøver, 
samfunnsutvikler og eiendomsforvalter. 
 
Planprogrammet legges ut på høring med frist for innspill innen 05.11.2020. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er mottatt støtte fra Miljødirektoratet som skal brukes og det er gjenstående penger i fondet 
Øvrige miljøtiltak som vil bli brukt. 
 
Miljømessige konsekvenser 
Bedre ivaretakelse av naturen i kommunen. 
 
 
 
Konsekvenser for folkehelsen 
Ikke relevant 
 
 
 
Egenvurdering: 
Utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold er Gjøvik kommune sin satsning på bevaring av 
viktig natur, naturtyper og arter på lokalt nivå. Det er viktig å være klar over at planprogrammet som 
er til behandling ikke er en plan som skal angi planløsningen, men kun angi hvilke tema og spørsmål 
som skal vurderes, samt beskrive planprosessen. 
 



Rådmannen bemerker at det i føringene fra vedtatt kommunal planstrategi er forutsatt at arbeidet 
med utvikling av ny plan for naturmangfold skal være en del av revideringen av klimaplanen. Tilsagn 
om støtte fra Miljødirektoratet er svært positivt og gjør at det kan utarbeides en egen plan uten at 
det går på bekostning av andre prioriterte oppgaver. Og rådmannen tolker det dithen at for å utløse 
midlene må det lages en egen kommunedelplan for naturmangfold,  og dette anbefales. 
 
Konklusjon: 
Det er bra at Gjøvik kommune utarbeider en plan for naturmangfold og oppfyller vedtaket gitt i sak 
19/2018. 
 
 
 
 


