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Svar på høring av statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 
 

Telemark fylkeskommune takker for muligheten til å gi innspill til Klima- og miljødepartementets 

høring om forslag til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i 

kommunene. 

 

Innspill fra Telemark fylkeskommune 

Med forbehold om politisk klarering i fylkesutvalget i februar 2018 (eventuelle endringer blir 

ettersendt), har fylkesrådmannen følgende innspill: 

 

1. Telemark fylkeskommune er positiv til bedre integrering av klimatilpasning i kommunal og 

regional planlegging. 

2. Telemark fylkeskommune anbefaler at føringer fra de nye retningslinjene bør følges opp med økte 

ressurser til å gjennomføre kunnskapsinnhenting, veiledning og forebyggende tiltak. 

3. Telemark fylkeskommune foreslår at samordning og samarbeid vektlegges i hele 

planretningslinjen, ettersom klimatilpasning er et sektorovergripende hensyn. 

4. Telemark fylkeskommune anbefaler at sektormyndigheter i større grad forpliktes til oppfølging av 

regionale planer, både gjennom statlige planretningslinjer og gjennom lovhjemler i plan- og 

bygningsloven. 

5. Telemark fylkeskommune mener det er viktig å tydeliggjøre sammenhengen mellom arbeidet med 

klimatilpasning og arbeidet med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 

Rådmannen i Telemark sin vurdering 

Telemark fylkeskommune er positiv til at klimatilpasning innarbeides i eksisterende planretningslinjer 

for klima- og energiplanlegging fra 2009. Dette kan bidra til en bedre integrering av temaet i kommunal 

og regional planlegging. En ny statlig planretningslinje løser imidlertid ikke de grunnleggende 

utfordringene for bedre klimatilpasning, som er manglende finansiering av forebygging, bedre 

kartgrunnlag og manglende samordning av ansvar og myndighet. 

 

Retningslinjen legger opp til at fylkeskommunen i større grad skal innhente og systematisere kunnskap 

om klima, ventede endringer og konsekvenser av disse, i tillegg til kunnskap om tiltak for tilpasning 

Dette gjelder spesielt fylkeskommunens ansvarsområder som f.eks. regional utvikling, samferdsel, 

kulturminner, folkehelse, vilt og innlandsfiske og vannforvaltning. Telemark fylkeskommune er positiv 

til slike føringer. Likevel vil vi understreke at retningslinjen bør følges opp med økte ressurser til 

kunnskapsinnhenting og veiledning, samt til å gjennomføre tiltak som å sikre vegnettet og verneverdige 

kulturminner. 
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Telemark fylkeskommune stiller seg positiv til å ta initiativ til samordning, samarbeid og læring om 

utslippsreduksjoner og klimatilpasning i nettverk. Vi mener samtidig at sektormyndigheter bør 

forpliktes til å inngå i samarbeid og samordning. Generelt bør sektormyndigheter i større grad forpliktes 

i oppfølgingen av regionale planer. Telemark fylkeskommune anbefaler at dette tydeliggjøres i statlige 

planretningslinjer og følges opp med økt myndighet gjennom lovhjemler i plan- og bygningsloven. 

 

Telemark fylkeskommune mener det er viktig å tydeliggjøre sammenhengen mellom arbeidet med 

klimatilpasning og arbeidet med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Dette fordi 

klimatilpasning har store konsekvenser for arealdisponeringen. De tiltakene som berører by- og 

tettstedsutviklingen innebærer også utviklingsmuligheter. Gode klimatilpasningstiltak kan bidra til 

attraktivitet, bedre folkehelse og rensing av overflatevann. 

 

Konsekvenser for Telemark fylkeskommune 

Fylkeskommunen skal påse at retningslinjen blir lagt til grunn for den regionale planleggingen og 

innenfor eget ansvars- og påvirkningsfelt. Videre har fylkeskommunen etter plan- og bygningslovens § 

3-2 ansvar for å veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. Fylkeskommunen kan få 

økte utgifter i forbindelse med innhenting og systematisering av kunnskap og bruk av administrative 

ressurser til dette. Det samme gjelder forsterket innsats for opprettelse og drift av eventuelle nye 

nettverk. 

 

Planprogrammet for regional klimaplan for Telemark – som ligger til behandling i Fylkestinget 7. 

desember – foreslår at Telemark skal arbeide for: 

- reduksjon av klimagassutslipp 

- klimatilpasning 

- samordning og formidling (av klimaarbeid og –kunnskap) 

Den endelige regionale klimaplanen vil bidra til at klimatilpasning blir integrert i all samfunns- og 

arealplanlegging i fylket. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marianne Haukås 

   
Marianne.Haukas@t-fk.no 

   

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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