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Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning i kommunene 

Vi viser til forslag til nye statlige planretningslinjer hvor klimatilpasning innarbeides i de 

eksiterende retningslinjene for klima- og energiplanlegging.  

 

Statene vegvesen har følgende generelle kommentarer:  

 

 Statens vegvesen synes det er positivt at klimatilpasning løftes fram som et tema 

som særlig skal vektlegges i planleggingen.  

 

 Klima og energiplanlegging henger tett sammen med samordnet bolig- areal og 

transportplanlegging og det er positivt at dette er tydeliggjort.  

 

 Miljødirektoratets veiledning på området bør oppdateres med bakgrunn i 

retningslinjene. 

 

I tillegg har vi følgende konkrete kommentarer til retningslinjene:   

 

Avsnitt 1. Formål: 

 

 I andre avsnitt står det at klimatilpasning og utslippsreduksjon må sees i 

sammenheng der det er relevant. Slik retningslinjene nå framstår mener vi det er 

uklart hvordan dette skal ses i sammenheng. 

 

 I formålspunktene a, b, c bør det vurderes å også framheve statens og 

fylkeskommunenes rolle og ansvar.  
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Punkt 3. Klima og energiplanlegging: 

 I retningslinjene knyttet til klimatilpasning er det konkretisert hvilke plantyper 

retningslinjene er knyttet til. Tilsvarende bør det i punkt 3 konkretiseres at klima- og 

energiplanlegging kan inngå i regionale planer, kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel, eller være en egen kommunedelplan (som eventuelt også kan omfatte 

klimatilpasning. ) 

 

Punkt 4. Klimatilpasning:  

 Vi foreslår at kapittelet systematiseres i flere punker eller underoverskrifter for å bli 

mer oversiktlig.  Det kan med fordel brukes deloverskrifter for å skille mellom 

føringer som gjelder overordnede planer hvor det skal gjøres generelle vurderinger, 

og føringer for planer som fastsetter utbyggingsområder.  

 

 Statlige etaters rolle utover å tilgjengeliggjøre kunnskap innenfor sitt ansvarsområde 

bør konkretiseres, eksempelvis gjennom å konkretisere at retningslinjene skal legges 

til grunn for statlige etaters egen planlegging og deltakelse i planleggingen, 

konkretisere fylkesmannens, NVE og DSBs ansvar for å bidra med råd og følge opp 

samfunnssikkerhet og beredskap ved deltakelse i planleggingen osv. 

 

Punkt 4.1, første avsnitt: 

Der det vises til de fylkesvise klimaprofilene bør det konkretiseres hvem som 

utarbeider disse og hvor disse er tilgjengelig.  

 

Punkt 4.1, siste avsnitt: 

 I øvrige avsnitt er det definert hvilke planer det er snakk om innledningsvis i 

avsnittet, og hvem som har ansvaret. Det kan derfor framstå uklart om hvilke type 

planer det siste avsnitt omhandler, og hvem som har ansvaret. Vi forslår at setningen:  

 

«Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og transformasjon skal det 

vurderes hvordan hensynet til klima kan ivaretas».  

 

erstattes med: 

 

« I regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner som tilrettelegger for nye 

områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes hvordan 

hensynet til klima kan ivaretas».  

 

 Det bør vurderes om det skal vises til lovkravet til risiko- og sårbarhetsanalyser som 

følger av plan- og bygningsloven.  
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Med hilsen 

 

Gyda Grendstad 

avdelingsdirektør        Maylinn Stomperud 
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