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Høring - Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning i kommunene. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Uttalelse fra Bærum kommune til forslag til statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene tas til orientering og oversendes Klima- og 
miljødepartementet. 

 

Saken i korte trekk 
 
Regjeringen har som oppfølging av Meld. St. 33 (2012 – 2013) om klimatilpasning, besluttet at det 
skal utarbeides en statlig planretningslinje for klimatilpasning. Retningslinjen skal innarbeides i 
den eksisterende statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging. Klima- og 
miljødepartementet koordinerer arbeidet og har sendt et forslag på høring med frist 1. desember.  
 
Departementet peker på at sammenslåing av de to retningslinjene ikke har omfattet en generell 
vurdering og endring av den eksisterende retningslinjen for klima- og energiplanlegging.  Derfor 
anmodes kommunene om å begrense merknader mest mulig til formål, virkeområde og 
klimatilpasning i retningslinjeforslaget.  
 
Uttalelsen fra Bærum kommune ettersendes departementet etter behandling i MIK. 
 
Uttalelse fra Bærum kommune 
 
Vedr. 1 Formål 
Bærum kommune mener det er hensiktsmessig at klimatilpasning er innarbeidet i statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging. For at kommunene skal kunne utføre oppgavene 
sine på en måte som sikrer robuste og bærekraftige lokalsamfunn i fremtiden, er det nødvendig at 
hensynet til et endret klima er en integrert del av kommunal planlegging og andre 
ansvarsområder.  
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Bærum kommune mener planretningslinjen fortsatt må ha høye ambisjoner knyttet til de tre 
formålspunktene a - c. Ordene «sikre at» må derfor ikke erstattes med «bidra til at», som gir 
uttrykk for en svakere ambisjon.  
 
Formålet peker på at planarbeid skal baseres på tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.  Det bør 
vurderes om retningslinjene kan følges opp med en statlig punktliste, eller veileder for utarbeiding 
relevant kunnskapsgrunnlag for både planer rettet mot klima- og energiplanlegging og planer for 
klimatilpasning.  
 
Vedr. 2 Virkeområde 
Bærum kommune støtter at overordnete myndigheter skal legge retningslinjene til grunn for sin 
veiledning og deltakelse i planprosesser. Nytt avsnitt 3 inviterer fylkeskommunen til å ta et 
spesielt ansvar for samarbeid og læring om utslippsreduksjoner og klimatilpasning på tvers av 
kommunale og regionale grenser. Bærum kommune anser dette som positivt. 
 
Vedr 3. Klima- og energiplanlegging 
Bærum kommune støtter at klima- og energiplanlegging skal omfatte all planlegging i kommuner 
og fylkeskommuner og bygge på en god analyse av nåsituasjonen.  Listen over aktuelle elementer 
i planer for klima- og energispørsmål gir god veiledning for kommunene.  
 
Bærum kommune mener det er viktig at klima- og energiplanlegging gis stor oppmerksomhet i 
overordnete kommunale styringsdokumenter, og at retningslinjene bør peke på det. 
 
Vedr. 4 Klimatilpasning 
Kapitlet er nytt i retningslinjen.  
 
Punkt 4.1, Krav til prosess og beslutningsgrunnlag, peker på lovverkets krav om redegjørelse for 
kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for planlegging, og kommunens ansvar for å supplere 
nasjonal og regional informasjon med kunnskap om lokale og regionale forhold.  Bærum 
kommune mener dette er viktig med tanke på etterrettelighet og treffsikkerhet i planleggingen.  
 
Bærum kommune er enig i at kommunal planstrategi er en viktig arena for å vurdere planbehov i 
lys av klimagassutslipp, klimaendringer, uønskede naturhendelser m.m., samt at samfunnsdelen 
er egnet for vurdering forholdet til mål og strategier og påvirkning på samfunnssikkerhet, kritisk 
infrastruktur, naturmiljø m.m.. Bærum kommune mener arealdelen må brukes aktivt for å ivareta 
hensynet til både klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.   
 
Kapittelet om klimatilpasning har et særlig fokus på områder som vurderes tatt i bruk til 
utbygging, fortetting og transformasjon. Det er positivt at retningslinjene fremhever naturbaserte 
løsninger for klimatilpasning. I tillegg til å være relevante med hensyn til klimatilpasning er dette 
løsninger som ofte er gunstige for ivaretagelse av naturmangfoldet.  
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