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Kommer ditt tiltak i konflikt med naturmangfoldet?

Naturmangfoldloven (nml) erstatter naturvernloven og trådte i kraft 01.07.2009. loven gjelder for alt
naturmangfold, og har som et overordnet mål å sikre biologisk mangfold, og oppfylle FNs mål om en
miljømessig bærekraftig utvikling.
Registrert biologisk mangfold på tiltakseiendom eller naboeiendommer
Før du sender inn en bygge- eller delesøknad må du sjekke om det er registrert biologisk mangfold på
tiltakseiendommen eller naboeiendommer. Hvis tiltaket ligger innenfor eller inntil arealer med registrert
biologisk mangfold vil dette fremgå i form av tekst på reguleringskart som kjøpes i etatens kundesenter
eller bestilles på internett. Det vil i slike saker også følge med et eget kartblad der biologisk mangfold er
markert med rødt (rød skravur i kommunens kartløsning Plan Web).
Uttalelse fra Bymiljøetaten ved Miljødivisjonen
Bymiljøetaten har omfattende kunnskap om hvilke naturtyper og arter som er registrert i Oslo. Dersom det
er registrert biologisk mangfold på eiendommen eller inntil 7 meter fra tiltaket, skal det foreligge uttalelse
fra Bymiljøetaten før søknad behandles. Plan- og bygningsetaten oppfordrer tiltakshaver/ansvarlig søker til
å innhente uttalelse i forkant av at bygge søknad innsendes. Hvis det ikke foreligger uttalelse fra
Bymiljøetaten ved innsendelse av bygge søknad, vil Plan- og bygningsetaten oversende saken til
Bymiljøetaten til uttalelse. Dette kan forlenge saksbehandlingstiden.
Naturmangfoldloven – krav til vurdering i byggesaken av prinsippene i §§ 8-12
Naturmangfoldloven § 7 fastslår at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven §§ 8-12 beskriver kunnskapsgrunnlag, føre-varprinsippet, hensyn til økosystem og samlet belastning, fordeling av kostnader ved miljøforringelse samt
krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. De enkelte bestemmelsene kan ses på
www.lovdata.no.
Loven er særlig aktuell ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Dersom nml ikke er vurdert i
reguleringsplan, må prinsippene i nml §§ 8-12 vurderes særskilt i bygge- og delesaken. Dette gjelder blant
annet alle bygge- og delesaker som behandles etter planer vedtatt før nml trådte i kraft.
Kommunen vil ved behandling av bygge- og delesaker foreta en vurdering av tiltakets konsekvenser for
det samlede naturmangfoldet. Dette gjelder for alle typer tiltak inklusive anleggsveier, riggområder,
deponiområder, grøfter, utomhusplaner, utvendig ledningsanlegg og andre infrastrukturtiltak. Plan- og
bygningsetaten vil avveie hensynet til bevaring og vern av naturmangfold mot andre viktige
samfunnsinteresser, som for eksempel behov for utbygging.
Ved forskrift er enkelte segmenter av biologisk mangfold gitt et særskilt vern. Dette gjelder artene
dragehode, dverggås, elvesandjeger, eremitt, honningblom, klippeblåvinge, rød skogfrue og
svarthalespove.
Prioriterte arter: Nml § 23, Forskrift 2011-05-20 (nr 517-524)
Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av prioriterte arter er forbudt. Fylkesmannen er
forvaltningsmyndighet (med unntak av dverggås der Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet).
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I saker som kommer i konflikt med prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområde må det søkes om
dispensasjon hos Fylkesmannen. Gis det ikke slik dispensasjon må byggesøknaden avvises. Plan- og
bygningsetaten kan ikke behandle søknaden før den er behandlet og besvart fra Fylkesmannen.
Utvalgte naturtyper: Nml § 52, Forskrift 2011-05-13 nr. 512
En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker
der. Naturtypene som er omfattet av forskriften er slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog og
kalksjøer.
Det skal tas særskilt hensyn til slike forekomster slik at man unngår forringelse av naturtypens utbredelse
og økologiske tilstand. Noen utvalgte naturtyper er sortert i A-, B- og C-forekomster og innebærer at i
avveiningen opp mot for eksempel utbyggingsbehov, så skal hensynet til forekomsten veie tyngre dersom
det er tale om en A-forekomst enn dersom det er tale om en C-forekomst.
Dersom forekomsten ikke er behandlet i planprosessen og tiltaket kommer i konflikt med utvalgte
naturtyper skal Plan- og bygningsetaten etter TEK § 9-4:
• Kreve at det ved oppføring, plassering og utforming av tiltak, tas særskilt hensyn til forekomsten.
• Kreve at tiltakshaver utarbeider en vurdering av konsekvensene for naturtypens utbredelse og
tilstand.
Kravet om at det skal ”tas særskilt hensyn til” utvalgte naturtyper gir grunnlag for å avslå en byggesak
dersom inngrepet fører til en forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand.
Det kan imidlertid være tilstrekkelig at det settes nærmere vilkår for gjennomføringen av et tiltak.
Eventuelle kostnader for gjennomføringen av et slikt tiltak er tiltakshavers ansvar.
Miljødirektoratet har utarbeidet veiledere til forskriftene om utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Se www.miljodirektoratet.no.
Dersom det gis tillatelse til tiltak som berører forekomst av en eller flere utvalgte naturtyper, skal
kommunen kunngjøre dette i en avis og varsle Miljøverndepartementet.
For mer informasjon om naturmangfoldloven se Miljøverndepartementets hjemmeside under tema
Naturmangfold – www.regjeringen.no.
Om naturmangfold og registrert biologisk mangfold i Oslo
Oslo kommune har gjennom mange år kartlagt områder som er viktige for bevaring av biologisk mangfold
i kommunen.
Oslo kommune har en rik og variert flora og fauna. Nesten 2/3 av alle arter som er funnet i Norge er
registrert i kommunen. Over 300 av disse artene er sjeldne eller truet i nasjonal eller regional
sammenheng. Kommunen har en rekke naturtyper og mange truede arter som finnes få andre steder i
landet, for eksempel naturtyper og arter knyttet til øyene (kalkrike berg, kalkskoger) og restbiotoper i
byggesonen (for eksempel rike edelløvskoger, kalkfuruskoger m.m.).
Dette gjør Oslo til en av kommunene med størst naturmangfold i landet, og unik som hovedstad i
europeisk sammenheng. Samtidig er det i Oslo et meget sterkt press på naturarealer i byggesonen. Store
naturområder er allerede omformet og nedbygd over en lang periode. Grønnstruktur i byggesonen er derfor
ofte rester av tidligere sammenhengende naturtyper. Av de kartlagte lokalitetene er flest registrert innen
naturtypene viktig ferskvannslokalitet, dammer, kalkrike strandberg, naturbeitemark, hagemark, intakt
lavlandsmyr, kalkskog, gammelskog, rik edelløvskog, gråor-heggeskog, rikere sumpskog, store gamle trær
og viktige bekkedrag. De største konfliktene i forhold til naturmangfold er tap av leveområder, samt
innføring av fremmede arter.

