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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon
"Askøy kommune skal ha en Naturmangfoldplan
Arbeidet med planen bør begynne så snart som mulig, da det også foregår annet planarbeid i
kommunen som vil dra nytte av dette, deriblant Arealplan og Klimaplan."
Situasjon:
Miljødirektoratet har utlyst prosjektmidler til kommuner som ønsker å lage en
Naturmangfoldplan. Dette mener
vi i MDG at Askøy kommune bør søke om midler til. Fristen for å søke er 6. mai.
En slik plan vil være til nytte i mye av planarbeidet som foregår i kommunen allerede, deriblant
Arealplan og Klimaplan. Kartlegging av arter og naturtyper er viktig av flere grunner, både for å
verne uerstatteligebiologiske verdier, men vil også gi rom for tiltak der dette ikke skaper
konflikt eller skade på natur og miljø. Jf. Naturmangfoldlovens paragraf om
kunnskapsgrunnlag.
En Naturmangfoldplan vil være til god hjelp i saksutredning, der man da kan få avklart viktige
spørsmål om natur og miljø tidlig i planprosessen.
Man kan melde sin interesse med en enkel søknad nå, for å bli med i vurdering.
Ordfører vi gi følgende svar:

Miljødirektoratet har lyst ut midler til kommuner som ønsker å lage kommunedelplaner for
naturmangfold, med søknadsfrist 6.mai. Hensikten er å prøve ut om kommunedelplaner kan
være et verktøy for synliggjøre naturmangfoldet i kommunene. Planprosessen må startes opp
innen utgangen av 2020 og ferdigstilles i løpet av 2021.
Kommunal planstrategi 2016-2020 fastsetter Askøy kommunens plansystem, og avklarer blant
annet hvilke kommunedelplaner kommunen vil utarbeide. Det er ikke lagt opp til at det skal
lages en egen kommunedelplan for naturmangfold.

Det pågår et planarbeid med kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur. Både ved oppstart
av kommunedelplanen og ved fastsetting av planprogrammet ble det vurdert om temaet
naturmangfold skulle inngå som tema. Konklusjonen var at det ikke var hensiktsmessig å
inkludere dette temaet i en plan som allerede er komplisert og omfangsrik. Det kan fremdeles
være mulig å ta naturmangfold inn som tema i denne kommunedelplanen, men det vil gjøre at
planprosessen vil ta lenger tid.
Kunnskap om og synliggjøring av kommunens naturmangfold er viktig for å avveie interesser i
kommunens arealforvaltning. I 2016 ble det i regi av fylkesmannen utarbeidet en kartlegging av
naturmangfold for Askøy. Denne kartleggingen er på nivå med det som er naturlig i en eventuell
kommunedelplan. Karleggingen fra 2016 og andre registreringer av naturmangfold er
tilgjengelig i Naturbasen, som benyttes ved kommunens saksbehandling. I tillegg blir det
gjennomført kartlegging av naturmangfold i alle reguleringsplaner kommunen selv
utarbeider. Det er vanskelig å se for seg en kartlegging som vil gi et mer fullstendig bilde av
naturmangfoldet i kommunen, innenfor de økonomiske og resursmessige rammene en
planprosess gir.
Det anbefales ikke at det utarbeides en egen kommunedelplan for naturmangfold. Det bør heller
vurderes hvordan dette temaet kan synliggjøres og løftes gjennom andre prosesser og verktøy
enn en egen plan. Dersom det det skal søkes om midler, vil det kreve at det settes av tid og
ressurser til en egen planprosess, noe som innebærer en nedprioritering av andre oppgaver.
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