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Oppdrag 2011 

Arealpolitikk og samfunnsutvikling  

 
Fylkesmannen skal 

 

• Formidle statlig politikk og forventninger innen klima-, energi-, areal – og transportplanlegging, eksempelvis 
til planstrategi og planprogram.  

 

• Bidra til at tiltak for å redusere utslipp og en mer effektiv og miljøvennlig energibruk innarbeides i regionale- 
og kommunale planer i tråd med de statlige planretningslinjene (SPR) for kommunal klima- og 
energiplanlegging. Planene må ha et handlingsprogram med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av 
tiltakene.  

 

• Fremme innsigelse når arealplaner ansees å være i strid med SPR for klima- og energiplanlegging. 
Transport og energi er de mest aktuelle temaene i innsigelsessakene.   

 

• Følge opp RPR for samordnet areal- og transportplanlegging ved å delta i arbeidet med areal- og 
transportplaner, spesielt for byområder. Det skal legges særskilt vekt på et bærekraftig utbyggingsmønster 
med vekt på reduksjon av energi- og transportbehovet og tilrettelegging for bruk av miljøvennlig fornybar 
energi, blant annet ved fortetting og transformasjon ved kollektivknutepunkter. Innføring av virkemidler for å 
øke bruken av kollektivtransport, blant annet gjennom maksimale parkeringsnormer og økonomiske 
virkemidler som bidrar til å redusere bilbruk er også aktuelt.  

 

• Bidra til at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt i konseptvalgutredninger og prosesser knyttet til Nasjonal 
transportplan.  

 

• Bidra i arbeidet med Framtidens byer i forhold til den enkelte by og de respektive regioner. Dette gjelder 
særlig i arbeidet med areal- og transportplanlegging og tilpasning til klimaendringer. 

 

 



  

Oppdrag 2011  

Energi  

Fylkesmannen skal 

  

• Bidra til å sikre mer effektiv 
energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunene 
og fylkene, noe som er ett av 
hovedformålene med statlig 
planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene.  

 

• Medvirke til bærekraftige og 
miljøtilpassede energiløsninger, 
og bidra til at nasjonale og 
regionale føringer legges til grunn 
ved utbygging av fornybar energi.  

 



  

Oppdrag 2010  

Samfunnssikkerhet og beredskap  

Fylkesmannen skal 

 

• Gjennom veiledning og dialog bidra til at det gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyser i planleggingen etter plan- og bygningsloven, 
herunder avdekke sårbarhet for klimaendringer og behov for tilpasning  

 

• Klimatilpasning skal integreres i den regionale og kommunale 
planleggingen. Fylkesmannen har her en veiledningsrolle  

 

• Fylkesmannen skal ha oversikt over viktige samfunnssikkerhets- og 
beredskapsmessige utfordringer, herunder oversikt over de forventede 
regionale konsekvenser av klimaendringene bl.a. 
flom/skred/havnivåstigning med mer  

 

• FM skal påse at hensynet til klimaendringer er vurdert og fulgt opp i 
kommunale planer. Klimaendringene er et av temaene som må vurderes 
i ROS arbeidet 

 

• Fylkesmannen skal bistå kommunene med å legge til rette for at arbeidet 
med klimatilpasning intensiveres, herunder kommunenes arbeid med 
klimatilpasning i prosjekter som ”Framtidens byer” og KS sitt ”livskraftige 
kommuner”  

 

 

Tromsø år 2100 



  

Oppdrag 2011  

Landbruk/Tre og miljø  

• Medvirke til at kommunene utnytter 
landbrukets potensial i klimaarbeidet 
gjennom sine klima- og energiplaner.  

 

• Sikret at landbrukets positive bidrag til 
klimautfordringene er kjent og blir en del av 
kommunenes klimaplaner.  

 

• Bidra til økt bruk av fornybar energi generelt 
og i landbruket spesielt, herunder 
konvertering til bruk av bioenergi i 
veksthussektoren.  

 

• Støtte opp om skogbrukets miljø- og 
klimaarbeid.  

 



  

NOU ”Tilpassing til et klima i endring” 

Roller og ansvar:  

pågående klimatilpassingsrelevant arbeid og utvalgets anbefalinger 

Fylkesmannen 

 

• Oppfølging av nasjonal politikk i fylkene 

 

• Regional helse-, landbruks-, miljø- og 
samfunnssikkerhetsmyndighet 

 

• Samordner av statlige styringssignal til 
kommunene 

 

• Veilednings- og tilsynsrolle i kommunal 
arealplanlegging, innsigelsesrett i 

        forhold til kommunale planar 

 

• Analyserer regionale utfordringer når det gjelder 
risiko og sårbarhet 

 

• Veiledning og kontroll med kommunalt  

 ROS-arbeid 



  

NOU ”Tilpassing til et klima i endring” 

Roller og ansvar:  

pågående klimatilpassingsrelevant arbeid og utvalgets anbefalinger 

Fylkesmannen  (utvalgets tilrådning) 

 

• Styrke fylkesmannens sin rolle som veileder, 
pådriver, tilsynsmyndighet og koordinator for 
kommunalt tilpassningsarbeid 

 

• Bruke det tverrfaglige i klimatilpassnings arbeid 

 

• Legge vekt på samordningsrollen regionalt i 
forhold til andre statlige organ 

 

• Tilsynsfunksjon for kommunenes oppfølging av 
utvalgets forslag til forskrift om klimatilpasning i 
forhold til plan- og bygningsloven 

 

 


