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Oslo, 1. desember 2017

Klima- og miljødepartementet (LMD)

Forslag til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning i kommunene - høringsuttalelse
Norsk Friluftsliv viser til deres brev av 3.10.2017 angående høring av forslag til statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene, (deres ref.:
14/110).
Norsk Friluftsliv representerer de 16 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til
sammen rundt 940.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av
hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige
friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv.
For å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning og for å følge opp føringer fra Meld. St.
(2012-2013) om klimatilpasning, har regjeringen bestemt at det skal utarbeides en statlig
planretningslinje (SPR) for klimatilpassing. Det er besluttet at en slik SPR for klimatilpassing skal
innarbeides i eksisterende SPR for klima- og energiplanlegging.
Norsk Friluftsliv mener det er viktig og riktig å lage en SPR for klimatilpassing i kommunal
planlegging og at offentlige myndigheter skal legge denne retningslinjen til grunn i sin veiledning
og deltakelse i planprosesser. Vi synes også det virker fornuftig å innarbeid retningslinjen for
klimatilpassing i eksisterende retningslinje for klima- og energiplanlegging. Det er imidlertid viktig
å være tydelige på at arbeidet med klimatilpassing ikke må svekke arbeidet med å hindre
ytterligere klimaendringer.
I «3.1 Innholdet i plan som behandler klima- og energispørsmål» er det tatt inn et nytt punkt «i»
som sier at planen bør omfatte «sammenhengen mellom klima- og energiplanlegging og samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging». Norsk Friluftsliv støtter å ta inn dette punktet, men vi savner i tillegg
et punkt som kobler den viktige sammenhengen mellom å ta vare på natur- og friluftslivsområder
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og klima. En intakt og robust natur er mindre sårbar for klimaendringer og ivaretakelse og tilgang
til friluftsområder i nærmiljøet er viktig for å redusere energiforbruket, jf blant annet NOU
2013:10 Naturens goder – om verdien av økosystemtjenester.
I «4.1 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag» står det i siste avsnitt blant annet:
«Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes hvordan hensynet til
et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet i
uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig
overvannshåndtering. Naturbaserte løsninger, eksisterende (våtmarker, naturlige bekker mv.) eller nye (grønne tak
og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor
naturbaserte løsninger er valgt bort.»
Norsk Friluftsliv mener dette er en viktig og riktig tilnærming, men vi mener det må stå i
retningslinjen at det skal legges vekt på helhetlig løsninger og at naturbaserte løsninger skal
vurderes og velges der dette er mulig.
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