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Innledning
• Nødvendig med en god arealpolitikk for å nå mange av 

naturmangfoldlovens mål
• Plan- og bygningsloven (PBL) er et av de mest sentrale verktøy 

for å ivareta naturmangfoldet, særlig ”hverdagslandskapet”
• Naturmangfoldloven (NML) og PBL gjelder i utgangspunktet 

side om side
• NML er både bredere og smalere enn PBL 

– bredere - mer enn bare arealforvaltning
– smalere – retter seg spesielt mot å ta vare på naturens mangfold

• NML gir prinsipper og regler som vil gjelde ved anvendelsen av 
PBL

www.dirnat.no



Formål og saklig virkeområde
• NML er en lov om bærekraftig bruk og vern (forvaltning) av 

naturmangfoldet, dvs – biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold.  

• PBL er en lov som skal fremme bærekraftig utvikling i 
samfunnsplanleggingen til det beste for den enkelte, samfunnet 
og fremtidige generasjoner. 



1. Alminnelige bestemmelser om 
bærekraftig bruk
• Prinsippene i kap. 2 i NML

– Forvaltningsmålene i NML §§ 4 og 5 skal tillegges vekt
– Prinsippene om bærekraftig bruk i NML §§ 8 til 12 skal legges til 

grunn som retningslinjer for vedtak etter PBL
– § 8 om kunnskapsgrunnlaget utfyller og utdyper forvaltningslovens 

krav om opplysning av saken
– § 9 føre-var-prinsippet
– § 10 samlet belastning og økosystemtilnærming
– § 11 tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse

• Anvendelse
– enkeltsaker – ordinære byggesaker og dispensasjonssaker 
– plansaker – regional plan, kommuneplan og reguleringsplan 

(områdeplan og detaljregulering)



2. Prioriterte arter og PBL
• Prioriterte arter – den nye 

formen for artsfredning 
– Tidligere artsfredninger 

gjelder fortsatt selv om arten 
ikke utpekes som prioritert

• Prioriterte arter fastsettes 
ved egen forskrift

• Forskriftene vil gå foran PBL

» Foto: Lars Løfaldi



Prioriterte arter fortsetter
• Økologisk funksjonsområde

– økologisk funksjonsområde skal 
være dynamisk og vil ikke bli 
kartfestet i forskrift 

• Hvordan ivareta prioriterte arter og 
evt. økologiske funksjonsområder i 
arealplaner?

– hensynssoner, for kommuneplan, 
pbl. § 11-8 bokstav c

– dynamisk forvaltning – bare de mest 
stabile arter og funksjonsområder 
som kan kartfestes i plan

• Prioriterte arter og byggesak
– klarlegge følgene av tiltaket
– forskriften kan ikke fravikes ved

vedtak etter PBL
– kan søke om dispensasjon



3. Områdevern og PBL
• NML og verneforskriftene går foran PBL i områder som er vernet 
• I Vestfold har de aller fleste verneområder fram til nå vært avsatt 

til båndleggingsformål etter gammel PBL
• Ny PBL – verneområder vises som hensynssoner i 

kommuneplanen, PBL § 11-8 bokstad d – sone for båndlegging
• Aktuelle planformål 

– LNF, §11-7 nr. 5
– bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, 

§ 11-7 nr. 6



Hensynssoner i randsonen av 
landskapsvernområder
• I randsonen til landskapsvernområder kan det fastsettes 

hensynssoner med juridisk bindende bestemmelser
• Gir kommunen mulighet til å gi bestemmelser for nærområdet til 

landskapsvernområder som skal bidra til å sikre verneverdiene i 
selve verneområdet

• LNF-hensynssone, PBL § 11-8 c
– hensynssone uavhengige av hvilket arealformål randsonen er 

avsatt til
– vil ofte være LNF-formål. 

• Saksbehandlingsregler - krever samarbeid mellom kommuner 
og fylkesmannen



4. Utvalgte naturtyper og PBL
• Utvalgte naturtyper

– nytt virkemiddel om bærekraftig bruk
– nært knyttet opp mot PBL
– det vil bli gitt én felles forskrift for 

utvalgte naturtyper. 
• Pr i dag foreslått 5 utvalgte: 

Slåttemark, slåttemyr, hule eiker, 
kalk-lindeskog og kalksjøer. 

• Fylkesmannen har hovedansvaret:
– få kunnskap om hvor de utvalgte 

naturtypene finnes, og 
– gjøre kunnskapen tilgjengelig for 

kommunen og tiltakshavere 
gjennom blant annet Naturbase. 

• Utvalgte naturtyper vil ikke bli 
kartfestet i forskrift.

Foto: Harald Bratli



Konsekvenser av utvelgelse
• Utvalgte naturtyper er ikke vern, men bærekraftig bruk. 
• Plan- og bygningsmyndighetene skal ta ”særlig hensyn” til 

naturtypen, NML § 53 
• De utvalgte naturtypene er forutsatt forvaltet av kommunene 

etter systemet i PBL, i samsvar med denne vektleggingsreglen
– Likhetstrekk med en statlig planretningslinje
– Konkretiserer innholdet i aktsomhetsplikten i NML § 6

• Krav til klarlegging av konsekvensene av inngrep
– Slags mini-konsekvensutredning
– Konsekvensutredning etter pbl. oppfyller normalt kravet i NML
– Tiltakshaver har ansvaret 
– Gjelder både plan og enkeltsaksbehandling



Forholdet mellom nye planer og 
reglene om utvalgt naturtype
• Kommuneplaner og reguleringsplaner som ”avklarer” 

arealbruken for en utvalgt naturtype, vedtatt etter at forskrift om 
naturtypen er gitt, går foran nml. § 53, første til tredje ledd. 

– Begrunnelse: En godt utredet plan forutsettes å ivareta hensynet til en 
utvalgt naturtype på en tilfredsstillende måte, og i prosessen skal også 
berørt statlig myndighet ha deltatt

– Planen må ta utrykkelig stilling til forekomsten av den utvalgte naturtypen
– Kategorien LNF-område vil normalt ikke være spesifikk nok.

www.dirnat.no



Planprosessen og utvalgte naturtyper
• Planprogram 

– regionale planer
– kommuneplaner
– reguleringsplaner som kan ha 

vesentlig virkning for miljø og 
samfunn

– viktig at forekomster av utvalgte 
naturtyper spilles inn i 
planprogrammet

• Innsigelsessystemet
– spørsmål som er av ”nasjonal eller 

vesentlig regional betydning”
– det at en naturtype er utvalgt er en 

tydeliggjøring av at naturtypen er av 
nasjonal betydning.

Foto: Tor Erik Brandrud



Planformål og hensynssoner for å 
ivareta utvalgte naturtyper
• Hensynssoner, to typer i kommuneplanen:

– § 11-8 bokstav c – ”LNF-hensynssone”
– §11-8 bokstav e – krav om felles planlegging

• Planformål i kommuneplan:
– LNF-formål
– Grønnstruktur som arealformål med bestemmelser
– Bruk og vern av sjø og vassdrag med bestemmelser

• Reguleringformål:
– for eksempel LNFR med underformål naturvern, landskap eller 

kulturmiljø.



Forholdet mellom eldre planer og 
reglene om utvalgt naturtype
• Kommuneplaner og reguleringsplaner vedtatt før forskrift er gitt, så 

gjelder NML § 53, første til tredje ledd.
– Kommunene bør avklare arealbruk for utvalgte naturtyper når forskrift kommer. 
– Ta særlig hensyn til forekomst av utvalgt naturtype
– Klarlegge konsekvensene av tiltaket m.m.
– Avveiningen

• forekomstens verdi i forhold til øvrige forekomster av naturtypen
• kan det etableres eller utvikles en forekomst et annet sted?
• avveiningen skal gå frem av vedtaket

• Byggesaker
– ta hensyn til utvalgt naturtype ved oppføring, plassering og utforming av 

tiltak for å unngå forringelse av utbredelse og økologisk tilstand, og
– konsekvensanalyse av tiltakets virkning på naturtypen (byggteknisk forskrift 

§ 9-4)
– Miljøverndepartementet skal varsles dersom det gis tillatelse til tiltak som 

berører forekomst av utvalgt naturtype (byggesaksforskriften § 6-5)
• Klagerett



Samspillet PBL og NML når naturmangfoldet 
ikke er vernet, utvalgt eller prioritert

• Naturtyper og arter som er under press – men ikke utvalgt eller 
prioritert – mister ikke sin betydning! 

• Her vil ny PBL sammen med de nye lovfestede prinsipper og 
forvaltningsmål i NML være avgjørende for forvaltningen. 

• Innsigelses- og klageinstituttet er som før, men styrket gjennom 
prinsippene. 



Foto: Ove  
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Ivaretakelse av truet art hvor kunnskap 
mangler – klippeblåvinge 
• Innsigelse til reguleringsplan i 

Tvedestrand
• Leveområde for sommerfuglarten 

Klippeblåvinge
– Kun to kjente lokaliteter, inkl. 

Tvedestrand – tidligere 16 lokaliteter 
– Klassifisert som sterkt truet på 

rødlista og er varig fredet
• MDs avgjørelse:

– Må gjennomføres en kartlegging og 
utredning av bestanden i 
Tvedestrand, som grunnlag for ny 
vurdering av eventuell utbygging i 
området. 

– Vurdert på bakgrunn av NML § 8 om 
kunnskapsgrunnlaget og § 9 om 
føre-var-prinsippet
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