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

Kystverket viser til forsendelse fra Klima- og miljødepartementet datert 3. oktober 2017 
hvor forslag til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i 
kommunene ble sendt på høring.  

I forslaget foreslås det at retningslinjene for klimatilpasning innarbeides i de eksisterende 
retningslinjene for klima- og energiplanlegging. Bakgrunnen er i hovedsak at arbeidet med 
utslippsreduksjoner og arbeidet med klimatilpasning hører sammen. Ifølge brevet fra Klima- 
og miljødepartementet av 3. oktober 2017 er hensikten med planretningslinjen, sitat: 
 «... å sikre at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom sin planlegging 
bidrar til at samfunnet forberedes på og tilpasses et klima i endring, og planlegger for 
løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og sårbarhet for 
klimaendringer.» 
 
Innledningsvis vil Kystverket bemerke at det er gjort et godt arbeid med utarbeidelse av 
utkastet til nye statlige planretningslinjer. Retningslinjen legger opp til kunnskapsdeling og 
samarbeid på tvers av kommune, fylkeskommune og sektormyndigheter. I tillegg 
adresserer utkastet tema som samfunnssikkerhet og beredskap m.m.  
 
Kystverket har noen få kommentarer til utkastet. Vi avgrenser vårt svar mot språklige 
rettelser og kommentarer til det materielle innholdet i kap. 3 i utkastet (Klima- og 
energiplanlegging), jf. Klima- og miljødepartementets ønske. 
 
Med bakgrunn i at temaene klimatilpasning og klima- og energiplanlegging henger naturlig 
sammen, jf. ovennevnte brev fra Klima- og miljødepartementet, vil Kystverket bemerke at 
denne sammenhengen kun synliggjøres direkte under punkt 1 i retningslinjen, jf. 
formuleringen:  
 

«Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det er 
relevant».  

 
Etter vår vurdering ville et økt fokus på denne sammenhengen også på andre steder i 
dokumentet på en tydeligere måte fremheve at temaene henger naturlig sammen. 

Hovedkontoret



 Side 2 

Under utkastets punkt 4 (Klimatilpasning) første avsnitt vil vi presisere at målet er at 
kommuner og fylkeskommuner skal kunne ivareta og gjøre nødvendige grep ut fra den 
risiko som forventes grunnet klimaendringer. Fokuset bør etter vårt skjønn være på dette, 
og ikke utelukkende skadebegrensning. I tillegg ville det under tredje avsnitt, i tillegg til å 
fremheve viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer, være hensiktsmessig å legge til at 
et slikt samarbeid er avgjørende for å nå regionale- og nasjonale mål på området. 
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