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Miljødirektoratets to roller i klimatilpasning

Koordinerende

• styrke kunnskapsgrunnlaget

• bygge kapasitet og formidling 

• stimulere til samarbeid 

• støtte politikkutforming

• støtte i internasjonalt arbeid

Miljøfaglig

• naturmangfold

• forurensning

• friluftsliv

• utslipp

• bymiljø

• …
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Hva vet vi om klimaendringer i Norge ?



Klima i Norge frem mot 2100
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Konsekvenser av klimaendringene i Norge
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Politiske rammer for klimatilpasningsarbeidet 
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Planlegging

• Statlig planretningslinje om klimatilpasning (SPR)

• KU-forskriften

• Rundskriv

Overvann i byer og tettsteder – som problem og 

ressurs (NOU 2015:16)

• endringer i lover og forskrifter 

• NVE nye oppgaver 

Verktøykassa for klimatilpasning styrkes



Hva sier SPR om klimatilpasning?

• Hva SPR skal bidra til

• Hvem som har roller i planprosessen

• Hvordan hensynet skal ivaretas i planlegging

• Hva som kreves av kunnskap

• samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, natur- og kulturmiljø, befolkningens helse, berørte 

næringer

• våtmarker, myrer, elvebredder og skog er viktige å ivareta i arealplanleggingen. 

• vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering.



Kunnskapsgrunnlaget utvikles



Havnivåstigning og strandkantdeponier 

• Hvordan vil en havnivåstigning påvirke faren for utlekking av 

miljøgifter fra avfallsdeponier som ligger nær havnivå? 

• Hvordan skal en sikre og ivareta sårbar infrastruktur i 

strandsonen? 

• Utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering av 

strandkantdeponier ved en havnivåstigning som kan brukes i 

kystkommunene



Klimaendringer og deponi

• Klimaendringer gjør at kapasiteten på overvannsnettet ikke lenger er 

tilstrekkelig – bekkeåpning og grønn infrastruktur er valgt som tiltak

• Hvordan påvirker bekkeåpning risikoen for spredning av miljøgifter i 

vann og sigevann fra gamle forurensinger?

• Hvilke tiltak kan gjøres for å hindre og isolere spredning av 

forurensing?

• Har vurdert ulike landskapsformer med tanke på flomveier og 

muligheter for å håndtere og bryte ned forurensinger fra deponiet. 

Utarbeidet sjekkliste for andre kommuner med lignende 

problemstillinger. 



Grunnforurensingsdatabasen utvikles

• Databasen gir oversikt over eiendommer med forurenset grunn 

i Norge

• Flomsoner og havnivåstigning skal inn som eget kartlag i 

databasen 

• Viktig verktøy for å få 

• identifisere forurensede lokaliteter som er utsatt for flom 

eller havnivåstigning

• Evt. sette i gang tiltak for å hindre/redusere utlekking av 

miljøgifter som følge av dette



Veiledning og kunnskap - Klimatilpasning.no

Hjelper deg som planlegger og tar 

beslutninger i et klima i endring

• kunnskap

• veiledning

• erfaring





Webinarer



«Lokalt klimaarbeid» på Facebook




