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NOU Klimatilpassing - Høring om NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring 
 
Riksantikvaren støtter hovedkonklusjonene i NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring. 
Utvalgets konklusjoner og anbefalinger som angår bygninger sammenfaller også i høy grad med 
Riksantikvarens holdninger og syn.   
 
Når det gjelder utvalgets forslag til generelle tiltak for klimatilpasning (s. 17) ser Riksantikvaren 
det som et spesielt viktig punkt at tilpasningsunderskuddet må dekkes opp. Dette gjelder ikke 
minst innen kulturminnesektoren. Manglende vedlikehold og ivaretakelse gjør at mange 
kulturhistoriske bygninger ikke er godt nok tilpasset dagens klima, og disse bygningene vil være 
dårlig rustet til å møte et fremtidig klima med økt nedbør og mer ekstremvær. Riksantikvaren 
støtter fullt ut utvalgets anbefaling om at vedlikehold må prioriteres, og at det må utvikles 
insentiver som fremmer dette (s. 17).  
 
Store deler av den bebyggelsen som eksisterer i dag vil bli stående i lang tid fremover, og satsing 
på klimatilpassing av denne bygningsmassen vil være viktig. Riksantikvaren støtter utvalgets 
holdning om at klimatilpasning bør ha som mål å holde oppe eller øke levetiden for eksisterende 
bygninger (s. 122).  
 
Som utvalget påpeker, har kulturhistoriske bygninger de samme utfordringene som annen 
bygningsmasse, men er i en særstilling fordi det er snakk om verdier som ikke kan erstattes (s. 
125). Det er positivt at utvalget poengterer at det må tas hensyn til dette i arbeidet med 
klimatilpasning.  
 
Vi støtter utvalgets forslag til tiltak på kulturminnefeltet (s. 21, s. 130) om å inkludere 
klimaovervåkning i Riksantikvaren sitt miljøovervakingsprogram og etablere et eget 
bevaringsprogram for kulturhistoriske bygninger som er spesielt sårbare for klimaendringer. 
 
Av andre tiltak som kan være aktuelle, vil vi nevne:  

 
• Generell intensivering av istandsettelse og ytre vedlikehold av fredete og verneverdige 

bygninger. 
• Rimelige massetiltak, for eksempel i form av midlertidig legging av bølgeblikktak for å 

forhindre et akselerert forfall av eldre driftsbygninger og andre kulturhistoriske 
bygninger som ikke er i bruk. 
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• En revurdering av restriksjonene på bruk av fungicider i maling for å møte et økende 
problem med svertesopp. 

• Ekstraordinære tiltak for spesielt utsatte kulturhistoriske bygninger. I fremtiden kan for 
eksempel flytting eller skjerming av sjønære bygninger som trues av havnivåstigning og 
økte stormflomål bli aktuelt.  
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