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KMD - Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning i kommunene - uttalelse

Vi viser til høringsdokumentet mottatt 3.10.17.

Fylkesmannen i Østfold vil i hovedsak gi støtte til innholdet i den statlige planretningslinjen.
Vi mener det er positivt at det lages en felles retningslinje som dekker hele klima og
energiområdet, og at det ikke er gjort unntak for sektorer eller virksomheter, men omfatter
alle klimahensyn og all planlegging.

Vi vil særlig fremheve at areal og transportproblematikk i økende grad er et sentralt plantema
og at sammenhengen med planretningslinjen for bolig, areal og transportplanlegging kommer
tydelig fram (første del pkt 3.1i). Vil vi likevel anbefale at en ytterligere presisering av
koblingen også til kommuneplanens samfunnsdel bør tas inn i denne delen av retningslinjen.
Samfunnsdelen skal være en overordnet plan som gir føringer og strategier for all kommunal
planlegging (inkludert arealstrategi), og er derfor en viktig arena for samordning og oversikt.
Erfaringen med tidligere generasjoner klima- og energiplaner er at disse var sektorbasert og
ofte ikke i inngrep med annen strategisk planlegging.

Når det gjelder klimatilpasning er disse hensynene ivaretatt (4.1) ogtemaet også konkretisert
og relatert til fysisk planlegging (siste del).

Vi vil også gi støtte til Fylkesmannen i Vestfolds bekymring om plassering av ansvaret for
veiledning og samarbeid innen klimatilpasningen, og behovet for avklaring mot
Fylkesmannens oppdrag innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.
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