Klimatilpasningsverksted Rogaland 2018
Gruppeoppgaver
1. Diskuter aktuelle utfordringer dere møter i arbeidet med
klimatilpasning i kommunen / egen organisasjon. Identifiser
aktuelle utfordringer, flaskehalser, kunnskapshull,
kompetansegap, manglende regelverk m.m.

2. Diskuter hvordan en regional plan kan bidra til å løse (eller
ikke løse) de utfordringene dere har diskutert i punkt 1.

3. Med bakgrunn i utfordringene dere har løftet frem, diskuter
følgende;
a. Hvilke utfordringer/tema bør prioriteres i regional plan?
b. Målgruppe (r) til planen?
c. Behov for retningslinjer for arealbruk eller regionale
planbestemmelser (se Pbl § 8-4 og 8-5)?
4. Hvilke medvirkningsaktiviteter er ønskelig å ha i løpet av
planprosessen? Og er det behov for å etablere temagrupper?
5. Presenter gruppas resultater og konklusjoner på slutten av
dagen.

Diskusjonsgrunnlag:
• Klimaprofil Rogaland 2017

Sammendrag av klima, klimaendringer og forventede

utfordringer.

• Medvirkning i planlegging.

Veileder fra Kommunal- og

moderniseringsdepartementet.

• Regional plan og planbestemmelse – lovkommentar til plandelen av pbl
•
•
•

Oppstartssak i Fylkesutvalget – Regionalplan for klimatilpasning,
20.30218
Vedlegg: Resultat fra spørreundersøkelse til kommunene, april 2018
Vedlegg: «Ressursbank klimatilpasning», med lenker til aktuelle
rapporter og nettsteder, og med eksempler fra andre
fylkeskommuner

Følgende er beskrevet i regional planstrategi om planarbeidet:
Regionalplan for klimatilpasning skal utarbeides som en overordnet og strategisk plan, med
et forebyggende perspektiv. Plantemaene må konkretiseres, og arbeidet må ikke gape for
vidt.
Aktuelle plantema kan være:
• Forebyggende arealplanlegging med vekt på overvannshåndtering.
• Urban flom og havnivåstigning, flomveier.
• Balansere målkonflikt mellom flomveiplanlegging og hensyn til universell utforming.
• Rashendelser: ras og steinsprang, jord- og leirskred, sørpeskred og flomskred.
• Målkonflikter i arealplanlegging mht. klimatilpasning, spesielt konflikt mellom krav om høy
utnytting og lokal overvannshåndtering.
• Sammenhengen mellom bevaring av landbruksjord og samfunnssikkerhet.
• Flomsikring, flomforebyggende tiltak og helhetlig vannforvaltning. Vurdere behov for
åpning av vannveier, tilbakeføring av flomarealer og restaurering av våtmark.
En nærmere avgrensing av innholdet i planen vil bli drøftet og fastsatt i forbindelse med
utarbeiding av planprogrammet.

Om planprogram: Etter plan- og bygningsloven § 8.3, jf. § 4-1, og Forskrift om
konsekvensutredninger skal det for alle regionale planer som kan ha vesentlige virkninger for
miljø og samfunn, utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Hensikten med planprogrammet er å:
- definere formålet med planen
- gi en oversikt over rammer og premisser for planarbeidet
- peke på problemstillinger og utredningsbehov
- klargjøre organisering og framdrift

