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Mandatet



- Sektorovergripende
- Sammenhenger i politikken
- Kort og lang sikt
- Klimarisiko
- Rettferdig omstilling
- Geografiske forskjeller
- Ulike aktørers rolle
- Regelverksutvikling i EU
- Adferdsmønster, levesett
- Lokale og nasjonale 

beslutningsprosesser



OECD: Hva må man huske på når man skal lage dekarboniseringsstrategier
(policy-mix)? 



• Planlegging 

er en viktig 

del av policy-

mixen!



Hvordan kan plan- og bygningsloven 
bli et bedre klimavirkemiddel?



Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet TITTEL PÅ PRESENTASJON9

REGIONAL PLAN m/

Retningslinjer

Planbestemmelser

KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL OG 

AREALDEL (juridisk 

bindende)

Område/detalj

regulerings-

planer: Gir 

juridiske 

rammer for

prosjektene

NASJONALE

PLANINSTRUMENTER



4. Naturens rolle (co2-opptak og lagring)  

2. Planer må ha nullutslippsamfunnet som mål 
(grønn mobilitet,  ressursbesparelser, energieffektivitet)

5. Gi kommunene myndighet til å stille flere klimakrav

1.  Planer må inngå i et sterkere styringssystem for 
klimaomstilling

3.  Flernivåordninger (avtaler)
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1.  Planer må inngå i et sterkere styringssystem
for klimaomstilling



FNs 17 bærekraftmål 
krever sammenhengstenkning
+ tyngdeforskyvning



FNs 17 bærekraftmål 
krever sammenhengstenkning
+ tyngdeforskyvning

Problemet: Sektortenkning 
og smal målstruktur



FNs 17 bærekraftmål 
krever sammenhengstenkning
+ tyngdeforskyvning

Problemet: Sektortenkning 
og smal målstruktur

Kommuner må tenke nytt 
rundt hvordan de skal få 
til helhetlig styring 
(og implementering)



Hvordan kan kommuneplanens samfunnsdel bli en styringsparaply som sikrer 
sammenhengstenkning og koordinering av mange aktørers innsats?

• PBL: Planleggingens formål – utslippsreduksjon for å nå 
internasjonale forpliktelser 

Samfunnsdelen:

• Krav om lokale klimamål (årlig reduksjon), og konkrete strategier for 
å nå dem (inkludert grønne anskaffelser)

• Beskrivelse av fordelingskonsekvenser (rettferdig omstilling)

• Ramme for systematisk integrering av klimahensyn i kommunens 
beslutningssystem (handlingsprogram, økonomidelen, budsjetter)

Krav om:

• Klimabudsjett og – regnskap (direkte og indirekte utslipp)

• Arealbudsjett og – regnskap 
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2. Planer må ha nullutslippsamfunnet som mål 
( grønn mobilitet,  ressursbesparelser, energieffektivitet
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Regionale planer er viktige verktøy 
for å vri arealutviklingen og 
mobiliteten i en grønn retning 



Trenger sterkere regionale planer –
for å sikre en klimavennlig areal- og transportplanlegging

• Styrke regionale planer som samordningsverktøy

• I kommunenes planarbeid

• FK/FMs veiledning

• Innsigelsesordningen

• KMDs avgjørelser



• Flere beslutningssystemer 
bør inn under pbl (2008): 
vindkraftkonsesjoner, 
sykehuslokalisering, statlig 
lokalisering (KVU/KS1)

Trenger sterkere regionale planer –
for å sikre en klimavennlig areal- og transportplanlegging
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Kommunens arealplaner viktige for å endre mobilitet og arealbruk
(kommuneplanens arealdel, områderegulering, detaljregulering) 

• Kommunen har 

planlagt for by- og 

tettstedsspredning –

må ta ut «gule 

områder» og 

tilbakeføre til LNF

• Bergen = bestcase
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Kommunens arealplaner viktige for å endre mobilitet og arealbruk
(kommuneplanens arealdel, områderegulering, detaljregulering) 

• Kommunen har 

planlagt for by- og 

tettstedsspredning –

må ta ut «gule 

områder» og 

tilbakeføre til LNF

• Bergen = bestcase



3.  Flernivåordninger (avtaler)

Regionale planer + byvekstavtaler 
= styrker samordningsevnen i byregionen

• Må legge regionale planer til grunn – men ikke alle 
regionale planer har «stram» arealpolitikk

• Trenger bedre lokaldemokratisk forankring

• Trenger mer ambisiøse mål enn 0-vekstmålet

• Må få sterkere tyngde i lokalisering av statlig virksomhet

• Må gjelde for flere geografiske områder

Innsigelsesordningen må styrkes
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4. Naturens rolle (co2-opptak og lagring) 
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Pbl (2008) må inkludere et  system for å fange sumeffekten av 
kommuneplaner og reguleringsplaner på klima og natur

• Krav om arealregnskap (m/natur- og økosystemtjenesteregnskap)

✓For å fange ulike dimensjoner av økosystemer og økosystemtjenester: naturverdier, 
arter, naturtyper, co2-opptak og lagring etc (Riksrevisjonen 2007, 2013, EVAPLAN 2018)

✓Friluftsfunksjoner, nærnatur, folkehelsedimensjonen 







Pbl (2008) må inkludere et  system for å fange sumeffekten av 
kommuneplaner og reguleringsplaner på klima og natur

• Krav om arealregnskap (m/natur- og økosystemtjenesteregnskap)

✓For å fange ulike dimensjoner av økosystemer og økosystemtjenester: naturverdier, 
arter, naturtyper, co2-opptak og lagring etc (Riksrevisjonen 2007, 2013, EVAPLAN 2018)

✓Friluftsfunksjoner, nærnatur, folkehelsedimensjonen 
• Krav om utredning av klimaeffekten/klimaavtrykket av alle arealendringer og tiltak

• Må inngå i obligatorisk kommunalt klimabudsjett



Naturverdier, økosystemer og økosystemtjenester må tillegges tyngre vekt i 
planleggingen: Naturens rettsvern bør styrkes + kompensasjon for naturtap innføres

• Stort behov for presisering av når/hvor tungt hensynet til «lokalt selvstyre» skal veie mot 
naturverdier,  jordvern, klimautslipp 

✓FK/FMs veiledning og innsigelsespraksis
✓Bevisstgjøring om kommuners natur- og klimaansvar (lovfestet plikt til å legge avgjørende eller tung vekt på 

klima- og miljø i plansaker?)

• Behov for å innføre mer presise arealbruksbegrensninger i naturmangfoldloven og pbl (2008)

✓Forbud mot planer og tiltak som kan redusere naturens evne til co2-opptak og lagring vesentlig (som myr, 
eller permanent omdisponering av skogsarealer til andre formål)

✓Forbud mot planer og tiltak som kan føre til irreversible miljøskader.
✓Forbud mot nye hyttefelt (evt innføre krav om varme/kalde senger for hytter i kommunen)

• Kommuner (evt statlige myndigheter) bør få myndighet til å kreve kompensasjon ved naturtap
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5. Gi kommunene myndighet til å stille flere klimakrav
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Bygge- og anleggsaktiviteten står for om lag 25 % av de samlede 
klimautslippene i Norge, når import av byggevarer inkluderes

Kommunene 
mangler 

hjemmel for 
å kreve 
ombruk/ 
gjenbruk 

av bygg og 
materialer i 

detalj-
regulerings-

planer





Utvide kommunens juridiske handlingsrom til å stille krav 
i arealplaner (arealdel, områderegulering, detaljregulering)

• Ombruk, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse

• Krav til at nye bygg enkelt skal kunne gjenbrukes etter sin levetid (demontering/ ombygging)

• Krav om bruk av materialer med lavt karbonavtrykk: lavkarbonbetong, massivtre etc.

• Krav om komplette livsløpsbaserte klimagassregnskap for bygg

• Gi kommunen myndighet (og plikt?) til å stille krav til reduserte klimagassutslipp i alle 
utbyggingsprosjekter

• Co2-fri bygg- og anleggsfaser, og bruksfaser

Andre felt: 

• Naturtap skal erstattes av restaurering eller økonomisk kompensasjon

• Myndighet til å regulere bensin- og dieselfrie soner
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4. Naturens rolle (co2-opptak og lagring)  

2. Planer må ha nullutslippsamfunnet som mål 
(grønn mobilitet,  ressursbesparelser, energieffektivitet)

5. Gi kommunene myndighet til å stille flere klimakrav

1.  Planer må inngå i et sterkere styringssystem for 
klimaomstilling

3.  Flernivåordninger (avtaler)



Takk for oppmerksomheten!

groha@oslomet.no
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