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Eksempler

1. Fruvika – svært viktig naturtype – regulert til 
fritidsbebyggelse.

2. Hellesknatten – riving og gjenoppføring av brygge –
viktig naturtype. Konsulent.viktig naturtype. Konsulent.

3. Narverødveien Tønsberg – reguleringsplan for gs-vei –
hul eik.

Belyse: nml §§ 7,8,9,12 +4



Eks 1: Fruvika







Reguleringsplan fra 1985



Naturtypekartlegging 2010
– rik sumpskog



Parkeringsplass

• Rik sumpskog – ikke i forskrift om 
utvalgte naturtyper.

• Ikke hjemmel til å si nei.• Ikke hjemmel til å si nei.

• Vurderte: Nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud.

• Resultat: Enighet om en mindre parkeringsplass. 



Hva med hyttetomtene?

• Grunneiere får bange anelser

• Krav om erstatning fra 
kommunen?

• Vurdering av konsekvensene 
for naturtypen kreves ifm en
rammesøknad.





Hva lærte vi?:

• Avsatt i kommuneplanen eller regulert? – hensynet til 
naturmangfold må vurderes. Jmf § 7 i nml

• Mulighet: Midlertidig bygge- og deleforbud.

• Undersøk naturtyperegistreringer (Naturbase) før salg av 
kommunal eiendom. 

Hva med eiendomsopplysning til mekler?

• Fast tema i alle byggesaker: Forholdet til naturmangfold 
– må inn i maler/sjekklister

• Slå på kartet! WMS eller på www.dirnat.no



Eks 2: Hellesknatten 

• Endring av eksisterende 
brygge

• Viktig bløtbunnsområde
• Avslag på delegert mynd.
• Politikerne vurderer i • Politikerne vurderer i 

klagesak å stille seg 
positive

• FM: Konsekvensene  må 
vurderes bedre

• Vurdering fra Biologge
• Tiltakshavers klage tas til 

følge



Eks 3: Narverødveien i Tønsberg



Skolevei



Planprosessen

• Kommunal plan – gang- og sykkelvei –
stor eik må felles.

• Før offentlig ettersyn; vurdere en løsning 
der eika beholdes.der eika beholdes.

• FM varslet innsigelse dersom treet felles.

• Hensynet til naturmangfold ble veid opp mot andre 
samfunnshensyn: Trafikksikkerhet.  (nml § 12)

• Varsel om innsigelse ble frafalt



Hvordan ble forholdet til nml vurdert 
i saken?

• Nevnte formålsparagrafen og § 4 (forvaltningsmål)

• Fakta: Hvorfor er hul eik viktig for naturmangfold? Nå: 
Vise til forskrift om utvalgte naturtyper etter nml.

• Gjennomgang av § 8 – kunnskapsgrunnlaget. Ikke krav 
til ytterligere utredninger

• § 12 – velge en lokalisering av tiltaket som unngår eller 
begrenser skader på naturmangfold. Samlet vurdering; 
beste samfunnsmessige resultat.



Takk for megTakk for meg
☺


