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Høringsuttalelse til statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 
 
Vi viser til oversendelse datert 03.10.2017 med høring av forslag til Statlige planretningslinjer for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.  
 
Vi ser det som positivt at det tas inn et punkt i. om sammenhengen mellom klima- og 
energiplanlegging og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi mener det vil bidra til 
mer fokus på samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som et viktig virkemiddel i 
utviklingen av mer klimavennlige samfunn. Og at mål og virkemidler i energi- og klimaplaner 
henger sammen med og følges opp i arealplaner. 
 
Vi ser det som positivt at det tydeliggjøres at klimatilpasning er et sektorovergripende hensyn, 
som krever samordning og samarbeid på tvers av sektorer og mellom statlige, fylkeskommunale 
og kommunale organer. Det bekrefter vår oppfatning om at det er viktig at dette er en 
utfordring som ikke kan løses av en instans alene. Vi mener videre at Fylkesmannen har en 
naturlig samordningsfunksjon og -rolle både innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, men 
også innenfor andre fagavdelinger (f.eks. miljø, helse og landbruk). Dette kunne vært tydeligere i 
planretningslinjen.  
 
Selv om dokumentet bare er en planretningslinje, og ikke en bestemmelse, mener vi at 
formuleringene bør gjøres strengere og at «kan» og «bør» flere steder med fordel kan byttes ut 
med «må» og «skal». Da blir forventningene til kommunene (og fylkeskommunene) sitt 
beslutningsgrunnlag tydeligere, og vil dermed sikre bevisste valg i arealplanleggingen. Vi 
opplever ofte at beslutninger om overvannshåndtering utsettes til byggesak, med formuleringer 
om at overvann skal håndteres på egen tomt/ innenfor planområdet. Slik retningslinjen er 
formulert kreves det kun «vurderinger», men sikrer ikke i tilstrekkelig grad «handlinger» etter 
vår mening. 
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Utslippet av klimagasser og endringene i klima er en av de største truslene vi står overfor. 
Utvikling av mer klimavennlig samfunn er helt nødvendig og at det tas tilstrekkelig hensyn til 
klima i endring. Vi mener at planretningslinjen vil være viktig for kommunene og 
fylkeskommunene i deres planarbeid, og et sentralt grunnlag for Fylkesmannen og andre statlige 
og regionale myndigheter i vår jobb med å påse at planmyndighetene følger nasjonal politikk. 
 
Med hilsen 
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