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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Ungdomsrådet 3/21 18.01.2021 

Utvalg Kultur og Levekår 3/21 19.01.2021 

Utvalg Plan og Miljø 13/21 20.01.2021 

Formannskapet 8/21 21.01.2021 

Kommunestyret 8/21 28.01.2021 

 

Planprogram kommunedelplan naturmangfold 

Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021 

Planprogrammet for kommunedelplan naturmangfold sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn, samtidig med at det varsles oppstart av planarbeidet. 
 

Behandling i Kommunestyret - 28.01.2021  

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Innstilling i Formannskapet - 21.01.2021 

Planprogrammet for kommunedelplan naturmangfold sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, samtidig med at det varsles oppstart av planarbeidet. 
 

Behandling i Formannskapet - 21.01.2021  

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Uttalelse i Utvalg Plan og Miljø - 20.01.2021 

Planprogrammet for kommunedelplan naturmangfold sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, samtidig med at det varsles oppstart av planarbeidet. 
 

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 20.01.2021  

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  
 



Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 19.01.2021 

Planprogrammet for kommunedelplan naturmangfold sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, samtidig med at det varsles oppstart av planarbeidet. 

 

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 19.01.2021  

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Uttalelse i Ungdomsrådet - 18.01.2021 

Planprogrammet for kommunedelplan naturmangfold sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, samtidig med at det varsles oppstart av planarbeidet. 
 
 

Behandling i Ungdomsrådet - 18.01.2021  

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

Planprogrammet for kommundelplan naturmangfold sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, samtidig med at det varsles oppstart av planarbeidet. 
 
 
 
 

Vedlegg: 

Vedlegg: 
Planprogram kommunedelplan naturmangfold 
Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer - informasjon fra miljødirektoratet om prosjektet 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Kontrakt kommunedelplan naturmangfold – parter: Stjørdal kommune og Miljødirektoratet 
Kommunal planstrategi 2019 – 2023 
Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2023 
Status klima- og miljøplanlegging PS/2020, vedtatt i kommunestyret 10.09.20 
Klima- og miljøplan 2021 – 2033 – Prosjektplan PS 16/2020, vedtatt i kommunestyret 27.02.20 
 
 

Saksopplysninger 

Kommuneplanens samfunnsdel stadfester mål om at kommunen skal være en 
foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Følgende strategier for å nå dette målet, er 
spesielt relevant med tanke på naturmangfold:  
 



 Stjørdal kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold. 
 Uberørt natur, store sammenhengende naturområder og økologiske korridorer skal 

bevares. 
 
I kommunal planstrategi 2020 – 2023 er det planlagt en plan for biologisk mangfold. Stjørdal 
kommune har søkt om midler fra Miljødirektoratet til dette arbeidet, og blitt innvilget 125.000,- 
kr til en kommunedelplan naturmangfold.  
 
Det er nå utarbeidet et planprogram for kommunedelplan naturmangfold. 
Planprogrammet angir formål og planprosess for arbeidet med planen.  
 
Ved å sende ut planprogrammet på høring og kunngjøre planoppstart, gir kommunen 
mulighet til å komme med innspill til hva planen bør inneholde samt hvordan man ønsker 
å medvirke til planen. 
 
Formålet med planen 
 
Hovedmålsettingen med planen er å ta vare på naturen i Stjørdal gjennom bærekraftig 
forvaltning. Planen skal bidra til å utdype mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, og 
gi viktige innspill til kommuneplanens arealdel. 
 
Arbeidet med planen skal være et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske 
dagsorden, og etablere en større grad av lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av 
viktige naturområder i kommunen.  
 
Planen skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i 
kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltningen, grunneiere og utbyggere, og være et redskap 
for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs for kommunen. 
 
Omfang og innhold 
 
Planen skal ha en tidshorisont på 12 år, gjeldende fra det tidspunktet planen blir vedtatt. 
 
Kommunedelplan for naturmangfold skal omfatte hele Stjørdal kommune. 
 
Planen vil bestå av en tematisk del og en handlingsdel. 
 
Kort sagt skal kommunedelplanen for naturmangfold svare på følgende: 

 Hva har vi kartlagt av naturmangfold i kommunen? 
 Hvilket kartleggingsbehov har vi? 
 Hvilke områder og arter er særlig viktig å ta vare på? 
 Hvordan skal vi sikre ivaretakelse av naturmangfoldet framover? 

 
Kommunedelplanene er ikke juridisk bindende, men vil kunne gi føringer.  
 
Områder som kommunen mener er viktige for naturmangfoldet bør prioriteres og sikres i 
juridisk bindende planer (kommuneplanens arealdel) og/eller ved eiendomsforvaltning, 
anleggsvirksomhet, forvaltning av grønnstruktur og via informasjon til befolkningen. 
 
Organisering av arbeidet 
Kommunedelplanen utarbeides av enhet for arealforvaltning i tett samarbeid med andre 



relevante enheter. Det tas forbehold om endring av ansvarlig enhet som konsekvens av 
kommunens pågående omorganiseringsprosess. 
 
Formannskapet er kommuneplanutvalg.  
 
Planprosess 
Aktivitet Tidspunkt  
Kommunedirektøren utarbeider planprogram. Skriveprosess nov. 2020 – 

jan 2021 
Kommunestyret sender planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
Kunngjøres.  
Høringsfrist 6 uker. 

jan.  – feb. 
2021 

Kommunedirektøren bearbeider planprogrammet på bakgrunn av innspill mars – april  
2021 

Kommunestyret fastsetter planprogrammet april – mai  
2021 

Kommunedirektøren utarbeider planforslag. 
Skrive og utredningsprosess. 

mai – sep. 
2021 

Kommunestyret sender planforslaget på offentlig høring og offentlig 
ettersyn 
Kunngjøring høringsfrist 6 uker 

sep. 2021 

Kommunedirektør bearbeider planforslag på bakgrunn av innspill nov. 2021 
Behandling i kommunestyret, formannskapet og utvalg des. 2021 
Kunngjøring av vedtak des. 2021 
 
Medvirkning 
Ved å sende ut planprogrammet på høring og kunngjøre planoppstart, gir vi mulighet til å 
komme med innspill til hva planen bør inneholde samt hvordan man ønsker å medvirke til 
planen. 
Det kan være aktuelt å ha medvirkningsprosesser med blant annet aktuelle myndigheter, 
interesseorganisasjoner, grunneiere og andre berørte parter. Innbyggerne skal få mulighet til å 
medvirke i arbeidet med kommunedelplanen. Medvirkning er viktig for å skape eierskap til 
planen, samt å samle inn informasjon, gode ideer og å øke engasjementet.  
Medvirkning kan blant annet skapes gjennom fysiske og digitale møter, bruk av ulike digitale 
verktøy og sosiale medier. 
 
 
Vurdering 
 
Planprogram for kommunedelplan for naturmangfold sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn slik det foreligger. 


