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Klima- og naturpanelet: betydning for norske kommuner



Samspillseffekter

"We cannot solve the threats of human-
induced climate change and loss of 
biodiversity in isolation. We either solve 
both or we solve neither.“

-Sir Bob Watson
Tidligere leder av naturpanelet og klimapanelet 

Foto: Magni Kyrkjeeide



Samspillseffekter

Evnen til å se klimagassutslipp, biologisk 
mangfold, klimatilpassing og 
energiomstilling i sammenheng

Vestlandsforskning 2021: 

Manglende samspill mellom ulike 
politikkområder



Arealendringer er det som truer artene mest

Påvirkningsfaktorer på truede arter i Fastlands-Norge. 
Artsdatabanken 2021



Nationen 17.11.2021 

Vi vet lite om utvikling i arealbruks-
endringer på kommunenivå i Norge

Riksrevisjonen, OECD og norsk forskning:

Arealdisponering i kommunene er 
ikke i tråd med nasjonal politikk

Bærekraftig arealbruk i Norge?



Utfordringer Løsninger

Kunnskap og 
beslutnings-
grunnlag

Økonomiske 
virkemidler

Målsetning: Bærekraftig arealbruk

Juridiske 
virkemidler

Samling 1 Samling 2

15 mulige 
veier til 

bærekraftig 
arealbruk 
innenfor 

rammene 
av lokalt 
selvstyre



Utfordringer Løsninger

Tiltak for bedre kunnskap

Økonomiske virkemidler

Målsetning: Bærekraftig arealbruk

Juridiske virkemidler

5 forslag

5 forslag

5 forslag



Utfordringer Løsninger

Tiltak for bedre kunnskap

Målsetning: Bærekraftig arealbruk



Tiltak for bedre kunnskap

Forslag 1:
ØKT KLIMA- OG NATURKOMPETANSE I KOMMUNENE

• Gjeninnføre ordninger med statlig finansiering av 
miljøkompetanse i kommuner

• Etablere regionalt eller interkommunalt samarbeid 
om å styrke klima- og naturkompetanse

• Etablere lærende nettverk og kompetansesentre i 
regi av fylkeskommunene for ivaretakelse av klima-
og naturhensyn i planleggingen



Tiltak for bedre kunnskap

Forslag 2:
SAMLING, STRUKTURERING OG KVALITETSHEVING AV MILJØDATA

• Sikre effektiv nasjonal organisering av 
arbeidet med å etablere «framtidens 
miljødata» for kommunene

• Utvikle et bedre apparat for 
kvalitetsvurderinger av klima- og 
naturkunnskapen som brukes i plansaker

• Øke «oversetting» og spissing av kunnskap 
til bruk i arealplanlegging



Tiltak for bedre kunnskap

Forslag 3:
HELHETLIG NATURKARTLEGGING

• Naturkartlegging bør bidra til løsninger 
som både kan redusere klimagassutslipp 
og klimarisiko, og samtidig ivareta 
naturmangfold

• Krever nye miljødata som gir grunnlag for 
å vurdere samspillseffekter mellom 
klimatiltak, areal- og naturforvaltning Figur fra SSB, Notater 2020/10



Tiltak for bedre kunnskap

Forslag 4:
NYE VERKTØY FOR Å VURDERE KLIMA- OG NATURPÅVIRKNING
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Klimakalkulator Naturrestaurering
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Tiltak for bedre kunnskap

Forslag 5:
MÅLBARE KRITERIER FOR AREALPOLITIKK

• Etablering av målbare kriterier for 
gjennomføring av arealpolitikk 

• Dette vil bidra til at velgerne kan 
vurdere måloppnåelse før de stemmer

Gresslien m.fl. under arbeid



Utfordringer Løsninger

Tiltak for bedre kunnskap

Økonomiske virkemidler

Målsetning: Bærekraftig arealbruk



Forslag 6:
NATURAVGIFT

• Avgift på utbygging av naturareal for å gi 
utbyggere et økonomisk insentiv til å begrense 
tap og forringelse av natur

• Målet er at prosjekter som er privat-økonomisk 
lønnsomme, men har høye klima- og 
naturkostnader, ikke bygges ut, reduseres eller 
flyttes

Økonomiske virkemidler



Forslag 7:
GRØNN KOMMUNENØKKEL - ENDRING AV INNTEKTSSYSTEMET

• Kommunens inntektssystem bør belønne klima, 
natur og miljø

• En fordelingsnøkkel som dreier inntektssystemet i 
retning av bærekraftig arealbruk, kan kalles en 
«grønn kommunenøkkel»

Økonomiske virkemidler



Forslag 8:
GEBYRFINANSIERING AV NATURBASERT KLIMABEREDSKAP

• Endring finansiering av infrastruktur som er nødvendig 
for å møte fremtidige klimaberedskapskostnader

• Skille ut overvannsgebyr fra vann- og avløpsgebyr, og 
endre innretningen på ordningen for finansiering av 
naturbaserte løsninger for overvannshåndtering

Økonomiske virkemidler

Aftenposten 02.06.2013 



Forslag 9:
«AREALBANKER» MED POTENSIAL FOR NATURRESTAURERING

• Utvikle et system for å identifisere og sikre (juridisk 
og økonomisk) arealer som kan restaureres som 
kompensasjon for nye utbygginger

• Sammen med naturregnskap kan arealbanker bidra 
til å gjøre det mulig å oppnå mål om arealnøytralitet 

Økonomiske virkemidler

Foto: Magni Kyrkjeeide



Forslag 10:
INSENTIVORDNINGER FOR AKTØRER I PLANPROSESSENE 

Premiere de grunneierne, tiltakshaverne og 
utviklerne som utfører helhetlig planlegging og 
sikrer ivaretakelse av natur og klima i 
utbyggingsområder. 

Økonomiske virkemidler



Utfordringer Løsninger

Tiltak for bedre kunnskap

Økonomiske virkemidler

Målsetning: Bærekraftig arealbruk

Juridiske virkemidler



Styrke klima- og naturhensyn i plan- og bygningsloven

Bakgrunn og utfordring
• Plan- og bygningsloven er sektornøytral. Innenfor rammen av «bærekraftig utvikling» er alle 

hensyn og interesser likestilte. Natur- og klimakrisen reiser spørsmålet om klima- og 
naturhensyn bør tydeliggjøres bedre i plan- og bygningsloven.

Tiltak
• En lovrevisjon hvor klima- og naturhensyn gjennomgående løftes frem som viktige hensyn i 

lovanvendelsen.
• En lovendring som sikrer at plan- og bygningsloven får en felles kobling til alle sektorlover.

Forventede virkninger
• Planmyndighetene legger større vekt på å finne løsninger som ivaretar klima- og naturhensyn.
• Planlegging blir «den felles arena» for alle beslutninger om arealbruk.

Juridiske virkemidler

Forslag 11 



Krav om oppdaterte plandata

Bakgrunn og utfordring
• Gamle reguleringsplaner styrer beslutninger om arealbruk. 

Tiltak
• Det innføres en bestemmelse om at gamle reguleringsplaner ikke kan videreføres ved rullering 

av kommuneplanens arealdel, uten at det foretas en konkret vurdering av reguleringsplanens 
virkninger for klima- og naturhensyn.

Forventede virkninger
• Kommunene må ta aktivt stilling til egnetheten av eldre planer. 

• Kommuneplanens arealdel styrkes som beslutningsgrunnlag i arealforvaltningen.

Juridiske virkemidler

Forslag 12 



Bryte bånd mellom utbygger og utreder i konsekvensutredninger

Bakgrunn og utfordring
• Dagens KU-praksis har svært varierende kvalitet (Multiconsult 2021).

• Konsekvensutredninger bestilt av utbygger har liten troverdighet som kunnskapsgrunnlag.

Tiltak
• Forvaltningen (kommunene) skal bestille konsekvensutredninger ved private planinitiativ.

• Bekostes av utbygger gjennom gebyrer (selvkost).

Forventede virkninger
• Økt kvalitet på konsekvensutredninger

• Objektive utredninger med større troverdighet.

Juridiske virkemidler

Forslag 13 



Styrket regional planlegging

Bakgrunn og utfordring
• Fylkeskommunal planlegging har begrenset effekt på beslutninger om arealbruk (lokale og nasjonale). 
• Regionalt kunnskapsgrunnlag  

Tiltak
• Fylkeskommunenes rolle bør synliggjøres og tydeliggjøres som premissleverandør for kunnskap om 

klima- og naturutfordringer.
• Sikre at kommunale planlegging i større grad skjer i tråd med regionale føringer.
• Gi fylkeskommunene en rolle som «arealbank» for interkommunale arealtransaksjoner. 

Forventede virkninger
• Styrket kunnskapsgrunnlag i lokale beslutninger
• Større grunnlag for å finne løsninger som ivaretar klima- og naturhensyn
• Mindre grunnlag for innsigelser

Juridiske virkemidler

Forslag 14 



Klargjøre de rettslige rammene for dispensasjoner

Bakgrunn og utfordring
• Dispensasjon fungerer mange steder som hovedregelen snarere enn unntaket.
• Bidrar til å undergrave arealplaner og til bit-for-bit-utbygging.

Tiltak
• Innføre en differensiert dispensasjonsbestemmelse som skiller mellom hva det 

dispenseres fra (strandsonen, plankravet, planer og planbestemmelser, 
byggesaksdelen).

• Klargjøre kommunenes rettslige og politiske handlingsrom i dispensasjonssaker.

Forventede virkninger
• Færre dispensasjoner, mer styring gjennom plan.
• Gi økt rom for dispensasjon i lite kontroversielle saker.
• Økt forutsigbarhet for alle aktører.

Juridiske virkemidler

Forslag 15 


