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Kommunedirektørens innstilling: 

Forslag til klima- og miljøplan 2023 - 2027 blir sendt på høring. 

Bakgrunn 
 
Kommunestyret har gjennom planstrategien vedtatt at det skal utarbeides en ny klima- og miljøplan for 
kommunen, med endelig vedtak innen 2022. 
Planarbeidet starta våren 2021, og i løpet av høsten ble det arbeidet med innhenting av 
kunnskapsgrunnlag. Vinteren og våren 2022 ble Nordveggen engasjert til å bidra med involvering av 
næringsliv og innbyggere, og kommunen fikk overlevert en rapport med resultat og innspill fra det 
arbeidet. 
 
I løpet av arbeidsprosessen har Formannskapet hatt to saker til behandling vedrørende planarbeidet. 
Den første saka omhandlet oppstart og organisering av arbeidet, og ble behandlet 09.06.2021. I den 
saka ble det også skissert en framdriftsplan. 
26.01.2022 ble det lagt fram ei sak med status for arbeidet, og med en presentasjon av 
kunnskapsgrunnlaget. Formannskapet tok statusrapporten til orientering. 
 
Vurdering 
 
 
Målsetting 
Måla som er satt for planen er satt dels på bakgrunn av nasjonale mål og føringer, og dels på bakgrunn 
av den lokale miljøstatusen her i Rauma. 
Det er klare forventninger om at de overordna målene på både internasjonalt, nasjonalt og regionalt 
nivå blir oppfylt, og da er det helt nødvendig med bidrag på alle nivå. 
På lokalt nivå er det vanskelig å sette seg mål og forventninger som spriker fra de overordna målene, og 
de lokale målene vil derfor ofte være å bidra til at disse blir oppfylt. Dette gjelder spesielt med tanke på 
klimagassutslipp og klimaendringer. 
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Innafor temaet miljø er det også overordna mål og føringer, men på lokalt nivå vil det kunne være større 
forskjeller. I Rauma har vi for eksempel to viktige arter (villrein og villaks) som har kommet på rødlista 
over arter som er spesielt sårbare. Da vil det være viktig at vi forvalter disse på best mulig måte, og 
legger forholda godt til rette for de bestandene som er i kommunen. Forvaltningsmessig blir disse 
bestandene ivaretatt på overordna nivå gjennom for eksempel villreinutvalg, nasjonalparkstyrer, 
statsforvaltere og elveeierlag, og da må vi følge opp arbeidet disse gjør også på et lokalt nivå. 
 
Involvering 
I prosessen har Nordveggen vært engasjert i arbeidet opp mot næringsliv og innbyggere. Det ble avholdt 
egne møter med næringslivet, og folkemøter i de største bygdene i kommunen. 
 
Næringslivet er bevisste på de kommende endringene, men utviklingen i å finne hvor man virkelig kan 
gjøre en forskjell for klimaet er noe vanskeligere. Og for noen sektorer og bransjer, som de med tyngre 
transport, er ikke de klimavennlige teknologiene tilstrekkelig utviklet enda. Andre opplever at 
klimavennlige alternativer koster mer å implementere og bruke, og at man ved bruk av dette 
eksempelvis kan tape anbudsprosesser da prisen blir høyere. 
Felles for næringslivet er at de er veldig opptatt av å opprettholde og utvikle den gode dialogen og 
samarbeidet, både mellom bedriftene og opp mot det offentlige. 
 
Innbyggere i kommunen syntes det var positivt at det ble avholdt involveringsmøter, og det var stort 
engasjement på møtene. Det var mange som var opptatt av at sykkelvegnettet må bli bedre utbygd, at 
kollektivtransporttilbudene på bygdene må bli bedre, og at det må finnes enklere og mer effektive 
måter å kvitte seg med avfall på. Det ble også etterspurt bedre og flere kanaler for informasjon mellom 
det offentlige og innbyggerne. 
 
Tiltak 
I handlingsdelen til planen er det tatt inn tiltak som vi mener kan være med og bidra til at 
internasjonale, nasjonale og regionale mål og forventninger blir oppfylt. Mange av de overordna måla 
har derimot et mye lenger tidsperspektiv enn 2027, og det er begrensa hva en kan oppnå av effekter i en 
femårs-periode.  
En utfordring ved å lage handlingsdelen har vært at innafor mange av områdene er det i dag 
eksisterende overordna planer, og det er vanskelig å utfordre disse. Det er heller ikke meningen, og 
tiltakene innafor disse områdene blir da at mål og tiltak i de aktuelle overordna planene skal følges opp. 
Dette gjelder spesielt for: 
Landbruk: Nasjonal klimaplan for 2021 – 2030. 
Vannmiljøer: Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal 2022 – 2027. 
Vann og Avløp: Kommunal hovedplan for vann og avløp 2023 – 2030. Blir trolig vedtatt høsten 2022. 
I tillegg til disse har også kommunen et felles innkjøpsreglement sammen med de andre ROR-
kommunene. 
 
På lokalt nivå er det også vanskelig å få gjort store endringer i for eksempel cruisenæringen, trafikken på 
E 136 og ferjesamband, men det er i alle fall viktig å vise at kommunene ønsker å bidra og være med på 
å finne mer miljøvennlige løsninger. Vi må også oppfordre til at det blir satt klima- og miljøkrav innafor 
disse sektorene. 
 
I en femårsperiode vil det være mest effektivt å sette inn tiltak der en kan oppnå en lokal effekt, og i 
handlingsdelen har vi derfor konsentrert oss mest om å finne konkrete og realistiske tiltak som kan 
utgjøre positive forskjeller for oss i Rauma. For eksempel ønsker vi å legge bedre til rette for bruk av 
elbiler og elsykler, øke andelen gjenbruk og kildesortering og redusere forbruket vårt. Dette er i 
utgangspunktet relativt enkele tiltak, men de er realistisk og kan gi en ønska miljøgevinst. Vi har også 
tatt inn større og tyngre tiltak som for eksempel etablering av produksjonsanlegg for biogass og 
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hydrogen, og krav om en mer miljøvennlig cruisenæring. Dette vil være svært viktige tiltak, men de er 
mye mer krevende og en er avhengig av samarbeid mellom større instanser. 
 
Konklusjon 
 
Med den foreslåtte klima- og miljøplanen for årene 2023 – 2027 mener vi at kommunen og samfunnet 
vårt vil bidra til at både de overordna og de lokale klima- og miljømålene blir oppfylte, og samtidig at vi 
blir godt rusta til å møte eventuelle utfordringer som følger av klimaendringene. 
Planforslaget sendes med dette på høring, med sikte på å få innspill fra innbyggere, næringsliv og 
organisasjoner og myndigheter. 
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