
 
 
Klima- og miljøplan 2023 - 2027 
 

Handlingsdel 
 

 

 

 

 

  



Transport og energibruk 
Strategimål Tiltak Ansvarlig 
Tilrettelegging for bedre kollektivtransport, 
sykkel og gange 

Sørge for at gang- og sykkelveger er tilfredsstillende og sammenhengende RK, FK, Vegvesen 
Sørge for bedre oppmerking og skilting av sykkelveger 
Legge til rette for el-sykkellading RK, Næringsliv 
Delta aktivt i kampanjer som t.d. sykle til jobben Raumasamfunnet 
Bedriftsrabatt ved kjøp av elsykkel – regionalt prosjekt i regi av Fylket/FRAM RK, Næringsliv 
Sørge for trygge skoleveger slik at alle elever skal kunne gå/sykle til skolen RK, FK 
Sørge for at det blir tilrettelagt for syklende og gående, og satt av tilstrekkelig 
med ladepunkter for elbiler og elsykler, i alle arealplaner og byggesaker 

RK - Utbygging 

Tilrettelegging for el-biler Legge til rette for flere el-ladepunkt, både på arbeidsplasser og på offentlig 
parkeringsplasser 

RK/Næringsliv 

Tilrettelegging for pendlerparkering Etablere parkering tilrettelagt for pendlere på strategiske knutepunkt RK – Utbygging 
Fase ut bruken av fossilt drivstoff Alle nye kommunale tjenestebiler skal være fossilfrie RK 

Stille krav om alle kjøretøy i kommunens tilknyttede selskaper skal være 
fossilfrie, i den grad det er mulig 

RK 

Etablering av anlegg for biogass og hydrogen Legge til rette for og stimulere til etablering av produksjonsanlegg RK og Raumasamf. 
Mer miljøvennlig cruisetrafikk Sørge for at det blir landstrøm på cruisekaia Molde og Romsdal 

Havn Støtte miljødifferensiert havneavgift i samarbeid med MRH 
Samarbeide med andre cruisedestinasjoner om miljøkrav 

Gjenbruk av varme Sørge for at mest mulig overskuddsvarme fra industri blir brukt til nyttige 
formål som t.d. oppvarming av bygg 

RK/Næringsliv 

Styrke sentrumsområdene og redusere 
transportbehov 

Fortetting av boliger og samlokalisering av tjenester RK 

Skaffe oversikt over energikilder og forbruk i 
kommunale bygg 

Kartlegge energibruk i kommunale bygg RK – Utbygging 

Utarbeide klimabudsjett Utarbeide årlige klimabudsjett for kommuneorganisasjonen med konkrete tiltak RK – Stab/støtte 
Gjenbruk av bygg Vurdere gjenbruk av eksisterende bygg i stedet for å bygge nye RK – Utbygging 
Heve klimaambisjonene i egne byggeprosjekter Benytte klimagassregnskap som del av beslutningsgrunnlag, og stille krav om 

BREEAM-sertifisering 
RK – Utbygging 

Mest mulig miljøvennlig reiselivsnæring Sørge for resertifisering som Bærekraftig reisemål RK/Reiseliv 
 



Forbruk og avfall 
Strategimål Tiltak Ansvarlig 
Miljøsertifisering 
 

Sørge for at flest mulig bedrifter i kommunen blir miljøsertifiserte Næringsliv 
Alle kommunale bygg/virksomheter skal Miljøfyrtårnsertifiseres.  RK 

Mer gjenbruk og deling Etablere en gjenbruks-pool med møbler, utstyr, byggevarer etc. RK/Næringsliv 
Hageavfall – evaluering av leveringsordning Forsøke å etablere en mer brukervennlig ordning for levering av hageavfall RIR 
Optimalisere innkjøpsrutiner Sette krav om miljøstyringssystem og miljøvennlige produkter og tjenester RK/Næringsliv 

Sirkulære anskaffelser 
Holde strandsona ryddig Støtte opp om årlige ryddekampanjer Alle 
Bedre kildesortering Etablere resirkuleringspunkter i offentlig rom og bygg RK 

Informasjonskampanjer om kildesortering RIR 
Øke returandelen av plast i landbruket Etablere mottaksordning for hardplast fra landbruket RIR 
Redusere tap av returprodukter Etablere samarbeid mellom bedrifter Næringsliv 
Redusere forbruk av varer Holdningskampanjer for å redusere vårt forbruk av klær  

RIR/RK og andre Opplysningskampanjer om riktig innkjøp og trygg lagring av matvarer, samt 
bruk av restemat 
Starte prosjekt for reduksjon av matsvinn i kommunale institusjoner RK 
Sette mål om mest mulig gjenbruk av møbler i kommunale bygg RK 

 

Klimatilpasning 
Strategimål Tiltak Ansvarlig 
Gjøre bevisste forvaltningsvalg Stille krav om utredning av klimatilpasning i alle arealplaner og byggesaker RK - Utbygging 

Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser, og holde disse jevnlig oppdatert RK 
Ha gode rutiner for informasjon og varsling Sørge for å ha en oppdatert beredskapsplan og god informasjonsflyt RK 
Kunnskapsheving og bevisstgjøring Sørge for ei bevisstgjøring av de utfordringene og ulempene som kan følge av 

klimaendringene 
RK 

Jevnlig dialog om temaet mellom kommune og næringsliv RK/Næringsliv 
Ha et trygt og miljøvennlig vann- og avløpssystem Utarbeide hovedplan for vann og avløp RK - Utbygging 

 

 



Naturmangfold og kulturlandskap 
Strategimål Tiltak Ansvarlig 
Unngå forringelse av naturmangfold, viktige 
naturtyper og kulturlandskap 

Sørge for at bevaring av naturmangfold, viktige naturtyper og kulturlandskap 
blir ilagt stor vekt i saksbehandlingsvedtak 

RK – Utbygging 

Bevisstgjøre innbyggere om lokale naturverdier og viktigheten av å ta vare på 
det biologiske mangfoldet 

RK, Statsforvalter, 
Nasjonalparkforv. 

Inkludere dette i all kommunal planlegging RK – Utbygging 
Sikre et godt vannmiljø Følge opp mål og tiltak i regional vassforvaltningsplan Raumasamfunnet 

Følge opp mål og tiltak i hovedplan for vann og avløp (vedtatt høsten 2022) RK – Utbygging 
Holde grunnforurensingsdatabasen oppdatert, og følge opp registrerte 
lokaliteter 

RK – Utbygging 

Stoppe all bruk av gummigranulat ved idrettsanlegg RK, Idrettslag 
Hindre spredning av fremmende og uønska arter Kartlegge og bekjempe fremmende arter RK/Statsforvalter 

Informasjonskampanje om fremmende arter og håndtering av disse 
Hindre gjengroing av kulturlandskapet Benytte mulige tilskuddsordninger i landbruket (RMP, SMIL m.m)  Landbruksnæring 

Informasjonskampanje om mulige midler/støtteordninger RK – Utbygging 
Hindre nedbygging av landbruksjord og 
ivaretakelse av kantsoner 

Sørge for at minst mulig av landbruksjorda blir bygd ned gjennom 
arealplaner/dispensasjoner 

RK, Statsforvalter 

Etablere grøntarealer Sørge for at det blir lagt til rette for tilstrekkelig med grøntarealer i arealplaner, 
og med krav om opparbeidelse av disse 

RK, FK 

Fremme friluftslivet og tilgangen til 
friluftsområder 

Gjennomføre kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder, og lage plan 
for ferdselsårer. Utarbeide besøksstrategi. 

RK/Nordveggen 

Mest mulig miljøvennlig landbruk Redusere avrenning ved god agronomi, som t.d. spre husdyrgjødsel på gunstige 
tidspunkt 

 
Landbruksnæring 

Følge opp mål og tiltak i Landbrukets klimaplan 
Sørge for fornuftige bestander av hjortevilt og gås Ha oppdaterte forvaltningsplaner som legger til rette for bærekraftige 

bestander 
 
RK - Utbygging 

Sørge for at viktige trekkruter ikke blir nedbygd/ødelagt - arealplanlegging 

 

RK = Rauma kommune, FK = Fylkeskommune, RIR = Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap 


