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… skal legges til grunn ved statlig, regional og 

kommunal planlegging etter plan- og 

bygningsloven, og 

i enkeltvedtak som statlige, regionale og 

kommunale organer treffer etter plan- og 

bygningsloven eller annen lovgivning

SPR - klimatilpasning



Naturbaserte løsninger bør vurderes

• «Bevaring, restaurering eller etablering 

av naturbaserte løsninger (slik som 

eksisterende våtmarker og naturlige 

bekker 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.»



Klimatilpasning.no

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/klimatilpasning


Nasjonal strategi for restaurering av vassdrag

▪ Oppdrag 2020: «Potensialet for vinn-vinn løsninger mellom 

forbedringer av vannmiljøet og naturbasert klimatilpasning bør 

inngå».

▪ Levert 2021: «Naturbaserte løsninger har typisk lave drifts- og 

vedlikeholdskostnader fordi de i stor grad  er selvbærende og basert 

på naturlige prosesser. Miljøbelastningen er liten, fordi løsningene er 

basert på naturlige materialer og prosesser. Investeringer i 

naturbaserte løsninger kan redusere kostnadene forbundet med 

tilpasning til klimaendring».

▪ Departementenes tilslutning i mars 2022. Skal følges opp med en 

nasjonal handlingsplan.

▪ Nasjonalt seminar og restaurering av vassdrag og våtmark 20. og 

21. september.

https://www.vannportalen.no/aktuelt/2022/nasjonal-strategi-for-restaurering-av-vassdrag-skal-folges-opp-med-en-handlingsplan/


Restaurerte vassdrag gir stor 

samfunnsnytte!
Vinn-vinn-gevinster på flere politikkområder samtidig:

Foto: Anders Iversen

Kilde: Oslo kommune



Oppdaterte regionale vannforvaltningsplaner

▪ Regionale vannforvaltningsplaner er nå oppdatert for 

årene 2022-2027.

▪ Veiledningsnotat fra Miljødirektoratet i 2020 om hensyn til 

klimaendringer og klimatilpasning ved vurdering av 

miljøtilstand, påvirkninger, miljømål, effekt av tiltak, 

overvåking etc. 

▪ Økt oppmerksomhet om klimaendringer og 

klimatilpasning i forhold til forrige versjon av planene 

(2016-2021), bl.a. bruk av Klimaservicesenterets regionale 

klimaprofiler. 

▪ Direktoratenes gjennomgang av vannregionenes planer 

viser at de er foreslått over 1.500 restaureringstiltak.



Tilskudd til

vannmiljøtiltak

Formål: Bidra til å nå målene i vannforskriften. 

Overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 

forbedres og gjenopprettes med mål om minimum 

god økologisk og kjemisk tilstand. 

24 millioner (2022)

Søknadsfrist 15. januar, ettårig syklus

Foto: Anne Sofie Gjestrum

Foto: Andreas Lium



Tildelingskriterier

Målgruppen er bred: 

Vannområder, kommuner, forskningsinstitusjoner, frivillige 
organisasjoner, private foretak.

• Høy prioritet: Miljøforbedrende fysiske tiltak, spesielt 
restaureringstiltak, med mål om å bedre miljøtilstanden i vann.

• Middels prioritet: Tilrettelegging og organisering. Informasjon, 
veiledningsmateriell og seminarer. Utredninger, forskning og 
utvikling.  

• Lav prioritet: Problemkartlegging (vurdere påvirker(e) og 
effekter). 

Foto: Andreas Lium



Tilskudd til

klimatilpasning

Formål: Øke kunnskapen om hvordan 

klimaendringene berører kommunens eller 

fylkeskommunens ansvarsområder, og til utredninger 

om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte 

klimaendringene.

6,4 millioner

Søknadsfrist 15.februar
Foto: Anne Sofie Gjestrum



Tildelingskriterier

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd til tiltak som:

• Bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer 
påvirker kommunens og fylkeskommunens ansvarsområder 
eller gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene

• Gir kunnskap om klimatilpasning som kan bidra i utarbeidelsen 
av kommunale eller regionale planer eller myndighetsutøvelse

• Gir kunnskap og erfaringer som bidrar til å styrke den interne 
klimatilpasningskompetansen i kommunen eller 
fylkeskommunen 



Kunnskapsdeling



Prosjektarkivet

Arkivet viser alle søknader som har fått
støtte. Både søknader, tilsagnsbrev og 
rapporter ligger her.

Her kan en finne inspirasjon til nye søknader
og lære av gjennomførte prosesser og tiltak. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/klimatilpasning/prosjektarkiv/


Veien videre

• Sammenstille kjent kunnskap

• Synliggjøre tilleggs effekter

• Trekke fram eksempler

• Samfunnsøkonomiske vurderinger

• Sektorovergripende veiledning



Klimatilpasning.no

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/klimatilpasning

