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Uttalelse: 

Viser til offentlig høring av perspektiver på en klimalov (13/855-) 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ser behovet for en sterkere forpliktelse 

med hensyn til utslippsreduksjoner, men det ligger utenfor vårt ansvarsområde å vurdere hva 

som vil være den mest hensiktsmessige måten å løse dette. DSB ivaretar klimatilpasning innen 

samfunnssikkerhet og det tverrsektorielle arbeidet knyttet til dette. Vår uttalelse er derfor 

avgrenset til dette temaet. 

1. I stedet for å duplisere med en overordnet klimalov, vil det være mer hensiktsmessig å 

styrke eksisterende lover, f.eks. plan- og bygningsloven som kommunene allerede 

kjenner godt og som det er et veletablert forvaltningssystem rundt. Viser til 

komitebehandlingen av st.mld.33 2012-13 Klimatilpasning i Norge der regjeringspartiene 

og KrF anbefalte at hensynet til klimatilpasning kunne integreres i plan- og 

bygningsloven §3.1. 

I tillegg vil det være nødvendig å styrke arbeidet med Sivilbeskyttelsesloven med tanke på 

forebygging av naturutløste hendelser og kartlegging av sårbarhet i samfunnet. Dette for å ivareta 

hensynet til liv, helse, kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur i et endret klima. 

 2. Her velger vi å uttale oss om effekter av klimaendringer og tilpasning til dette. 

Her er det uklart for oss hva hensikten med rapporteringen skal være og hvem som skal 

rapportere til hvem. Her kan nevnes at f.eks. DSB følger opp arbeidet med klimatilpasning på 

lokalt og regionalt nivå gjennom spørreundersøkelser, tilsyn, styringsdialogmøter og 

årsrapporteringer fra Fylkesmannen. 

Når det gjelder formidling av informasjon knyttet til klimatilpasning, effekter og konsekvenser 
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av klimaendringer vil det hele tiden være behov for oppdatert kunnskap som kan anvendes i 

samfunnsplanlegging. Denne kartleggingen må jevnlig oppdateres når ny kunnskap foreligger. 

Viser forøvrig til Klimahjelperen - en veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og 

klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven (se vedlegg). 

3. Vi er usikre på hensiktsmessigheten ved et uavhengig klimaråd, og foreslår at det bør utredes 

om Riksrevisjonen kan ivareta rollen med å påse at norsk klimapolitikk blir fulgt opp i 

forvaltningen. 
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