
  

 

Fylkesmannen i Vestfold 
Telefon: 33 37 10 00 Postadresse: Besøksadresse: 
Telefaks: 33 37 11 35 Postboks 2076 Statens Park - Hus I 
E-post: postmottak@fmve.no 3103 Tønsberg Anton Jenssensgate 4 
www.fylkesmannen.no/vestfold Orgnr. 974762501 

 

 

 

  

Miljøverndepartementet 

Postboks 8013 Dep 

 

0030 Oslo       
            
            
    
Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 
Trine Bull-Hansen   2010/8560 15.03.2011 
33 37 11 59  Arkivnr:  560  

   

 

 

NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring - høringsuttalelse 
 

Vi viser brev fra Miljøverndepartementets brev av 16.12.2010.   

 

Fylkesmannen i Vestfold mener NOU 2010:10 ”Tilpassing til eit klima i endring” gir en grundig 

og helhetlig gjennomgang av forventa konsekvenser av klimaendringer for Norge og behovet for 

tilpasning til disse konsekvensene.  Vi slutter oss til utvalgets tre anbefalte prinsipper for 

klimatilpasning; helhetlig tilnærming, økosystembasert forvaltning og integrering i den ordinære 

samfunnsplanleggingen. Etter vårt syn er utredningen, med sine anbefalte tiltak, et godt 

utgangspunkt for å utvikle en helhetlig nasjonal politikk på området. 

 

Mangel på tydelig lovverk og retningslinjer, liten tilgang på kompetanse og metodikk, 

kapasitetsmangel og uklare ansvarsforhold framstår som barrierer for klimatilpasning. Derfor bør 

blant annet ansvar på nasjonalt nivå for de ulike samfunnsområdene bli tydelig forankret. Vi 

støtter forslaget om at Miljøverndepartementets koordinering av arbeidet styrkes, ved at 

klimatilpasningssekretariatet etableres som en permanent funksjon, med økt kapasitet og ressurser.   

 

På regionalt nivå har Fylkesmannen allerede sentrale oppgaver innen/relevante for 

klimatilpasning, ikke minst overfor kommunene.  Vi deler uvalgets syn på at èn regional 

myndighet bør ha det overordnede ansvaret for å følge opp arbeidet med klimatilpasning, og at 

oppgaven bør ligge hos Fylkesmannen.  Forslaget om å styrke Fylkesmannens rolle som veileder, 

tilsynsmyndighet og koordinator for regionalt og lokalt tilpasning mener vi er et riktig grep.  Dette 

er også nær knyttet til behovet for tydelige styringssignaler fra stat til kommune i 

tilpasningsarbeidet.   

 

Samtidig vil vi understreke betydningen av at Fylkesmannen får tilført økonomiske ressurser og 

kompetanse for å ivareta disse funksjonene.  Vi anser også at et samspill mellom Fylkesmannen 

og fylkeskommunen er viktig for å utføre godt klimatilpasningsarbeid lokalt og regionalt.  

Fylkekommunen er en betydelig aktør som regional planmyndighet. I Vestfold har vi tradisjon for 

et godt samarbeid mellom disse forvaltningsnivåene, noe vi ønsker å videreutvikle også når det 

gjelder klimatilpasning. 

 

Kommunene har en svært sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning, særlig gjennom 

arealplanleggingen.  Klimaendringene skjerper kravene til forebyggende tankegang og langt 

tidsperspektiv i planleggingen.  Vi deler utvalgets vurdering av at dagens regelverk ikke er sterkt 

nok til å sikre hensynet til framtidige klimaendringer i arealplanleggingen, og at plansystemet må 
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styrkes.  Etter vårt syn bør det utarbeides en statlig planretningslinje eller en forskrift etter plan- 

og bygningsloven om klimatilpasning.  

 

Fylkesmannen i Vestfold ser det som en viktig oppgave for nasjonale myndigheter å bidra til at 

lokal og regional kompetanse styrkes.  Det bør blant annet utarbeides veiledere til kommunene, 

som fokuserer på lokale følger av klimaendringer, metodikk og gode eksempler på hvordan 

klimatilpasning kan ivaretas i plansaker.  

 

Utredningens forslag om etablering av fire regionale kompetansesentre kan være fornuftig for å 

heve kompetansen i forvaltningen.  I den sammenheng vil vi peke på at Tønsberg/Horten har en 

strategisk beliggenhet på Østlandet, der blant annet Høyskolen i Vestfold, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, NVE Region Sør og Kystverkets beredskapsavdeling er etablert. 

 

 

   

 

 

Med hilsen 

 

  

Erling Lae 

fylkesmann  Elisabet Rui  

         konst. fylkesmiljøvernsjef 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


