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Vedlegg: Oversikt over strategiområder og tiltak 

Strategi Tiltak med kommentarer i kursiv Mål  Utføres av  

1.Klimautslipp Tilleggsforslaget gjengitt i saken tas inn som 
nytt punkt 8 i handlingsplanen.  
Siktemål om å redusere klimautslippene for 
hele kommunen og ikke bare kommunens 
egen virksomhet, er tatt inn i klimaplan. 

Det har pågått en gjennomgående 
klimasatsning i Modum med godt 
samarbeid mellom innbyggere, 
næringslivet og kommunen 

Modum kommune v/ 
ALM avdelingen 

1.Klimautslipp Data over utslipp og energibruk 
ajourføres til dagens dato. Siste 
tilgjengelige data fra Miljødirektoratet er 
innhentet og sammenlignet med tidligere 
år. 

Klimadata er ajourført fortløpende og 
målsetting om at reduksjon av utslipp i 
Modum er i tråd med Parisavtalen, og er 
dokumentert 

Modum kommune v/ 
ALM avdelingen 

1.Klimautslipp Det skal lages årlige rapporter over 
gjennomførte tiltak og deres effekt 
Det er gitt tilbakemelding på gjennomførte 
tiltak med kommentarer. 

Årlige rapporter om gjennomførte tiltak 
og deres effekt er blitt produsert og 
rapportert hvert år  

Modum kommune v/ 
ALM avdelingen & 
Formålsbygg 

1.Klimautslipp Følge utvikling i klimaarbeidet gjennom et 
regionalt klimabarometer som rapporterer 
jevnlig på utvikling på utvalgte 
klimaindikatorer. Dette forholdet er 
avhengig av oppdateringer og statistikk fra 
Miljødirektoratet 

Modum kommune har gjennom tid en 
aktiv rolle i oppfølging og oppdatering av 
klimarelatert data 

Modum kommune v/ 
ALM avdelingen & 
Miljødirektoratet 

1.Klimautslipp Videreføre arbeid med 
energiøkonomisering i kommunale bygg 

Kommunale bygg produserer egen 
oppvarming i 2031 

Modum kommune v/ 
Formålsbygg 

2.Areal og 
transport 

Utvikle attraktive byer og tettsteder etter 
prinsipper for kompakt og miljøvennlig 
stedsutvikling Ny arealdel åpner for høyere 
sentrumsfortetting framfor betydelig 
utvidelse av utbyggingsområder.  

Vikersund har utviklet strandområder og 
øvrige sentrumsområder har fått et 
estetisk løft og bedre arealutnyttelse. 
Åmot sentrum har fått et løft ved at 
Sigdalstrafikken går utenom sentrum, 

Modum kommune v/ 
Sentraladministrasjon 
& Teknisk etat 
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samtidig som plasskrevende næring er 
relokalisert. Sentrumsområder har 
attraktive utearealer for allmennheten. 
Skillet mellom boligområder og 
arealkrevende næringsområder er langt 
mer tydelig. Det finnes ikke kjøpesentre 
utenom sentrumsområder. 

    

2.Areal og 
transport 

Utvikle lokale transportsystemer som 
fremmer byutvikling og mating mot 
jernbanen i de regionale knutepunktene. 
Utbygging i Vikersund sentrum Nord har 
som delmål å legge til rette for togstopp. Ny 
Geithus Bru vil også bedre det lokale 
tilbudet for busstransport.  

Det går pendlertog innom lokale stasjoner 
mellom Drammen og Hønefoss. Det går 
også en rekke elektriske selvkjørende 
busser i distriktet. Digitalisering har 
medført mindre behov for arbeidsrelatert 
reiser. Godt lokalt tilbud og service har 
redusert handelslekkasje til øvrige 
regionale kjøpesentre 

Modum kommune v/ 
Sentraladministrasjon 
& Teknisk etat 

2.Areal og 
transport 

Bidra til utbygging av infrastruktur for 
fossilfrie drivstoff. Modum kommune er i 
samråd med en kommersiell aktør i ferd 
med å bygge ut egen og kommersiell 
ladeinfrastruktur  

Modum kommune har lagt opp til en 
betydelig økning av ladestasjoner gjennom 
krav etter plan og bygningsloven, men 
kommunen har også stilt arealer til 
rådighet. Kraftverker er mer effektive og 
strømnettet er ytterlig utbygd. 
Virksomheter og husholdninger i Modum 
bidrar til råstoff for produksjon av 
biodrivstoff. 

Modum kommune v/ 
Teknisk etat 

2.Areal og 
transport 

Styrke Osloregionens sammenhengende 
grønnstruktur og landbruksområder og sikre 
dem mot oppdeling og nedbygging. 
Kommuneplanen ivaretar friområder og 
landbruksområder gjennom fastsatt 
arealbruk og jordvern 

Modum er sett på som et attraktivt sted å 
bo idet et landlig karakter er ivaretatt, til 
tross for mer utbygging. Det er et meget 
godt tilbud av uteaktiviteter og 
utmarksområder. Kommunen tillater ikke 
spredt boligbebyggelse i 
landbruksområder, og opprettholder gode 
rammebetingelser for landbruket. 

Modum kommune v/ 
Teknisk Hovedutvalg og 
Kommunestyret 
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2.Areal og 
transport 

Videreføre planlegging og utbygging av gang 
og sykkelveier Det er varslet oppstart av 
planarbeid for flere strekninger 

Sykkelveinett er godt utbygd langs større 
kommunale og fylkeskommunale veier i 
2031 

Modum kommune v/ 
Teknisk etat 

2.Areal og 
transport 

 
Videreføre arbeid med tilrettelegging for 
ladbar infrastruktur.  
Det er utarbeidet en strategi for 
ladeinfrastruktur som grunnlag for videre 
planlegging 

I Modum er det tilstrekkelig med 
ladestasjoner for et spekter av kjøretøy, 
både privat og kommersielt. Boliger og 
publikumsbygg har hatt lademuligheter 
over lengre tid. 

Modum kommune v/ 
Teknisk etat og 
Formålsbygg 

2.Areal og 
transport 

Beholde dagens utnyttelsesgrad for 
boligområder i kommuneplan 

I Modum oppleves det god bokvalitet ut 
ifra et psykososialt perspektiv. Boligtomter 
med større hager er populære for yngre 
familier, og reduserer behov for 
ytterligere fritidseiendommer. Innbyggere 
produserer mer egen mat. God infiltrasjon 
i boligområder har redusert skader ved 
ekstrem nedbør 

Modum kommune v/ 
Teknisk Hovedutvalg 

3. Sirkulær 
økonomi 

Arbeide for økt materialgjenvinning, 
gjenbruk/ombruk, sortering, økt 
verdiskaping fra avfallsressurser (for 
eksempel økt biogassproduksjon) Praksis 
rundt sortering av avfall videreføres selv om 
plastgjenvinning er krevende. Fokus på 
energigjenvinning ved bruk av lokale 
avfallsprodukter (f.eks. brikettproduksjon 
tilknyttet Splitkon)  

Det generelle forbruket som genererer 
restavfall har gått ned i Modum. Det har 
blitt utviklet varer og emballasje om kan 
gjenvinnes i større grad enn tidligere. 
Modum tilhører en region som er blitt mer 
selvforsynt med råvarer til byggeformål og 
matproduksjonen har økt hvorav bioavfall 
benyttes mer som energikilde.   

Modum kommune v/ 
Teknisk etat og 
Formålsbygg 

       

4. Verdiskaping og 
kompetanse  

Aktivt bruke rollen som offentlig innkjøper 
til å skape marked for innovative og 
bærekraftige løsninger. Bruk av heltre ved 
bygging av ny ambulanse sentral er et 
eksempel på dette. Konseptet videreføres.  

Modum kommune har vært ledende i 
forhold til innovasjon gjennom egne 
byggeprosjekter i regionen. Lokal mat 
bruker i institusjoner.  

Modum kommune v/ 
Teknisk etat og 
Formålsbygg 
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5. Samarbeid for 
erfaringsutveksling 
og læring   

Bygge videre på eksisterende klimanettverk 
og samarbeid i regionen  

Klimanettverket fungerer godt og viser til 
god informasjonsflyt i regionen  

Modum kommune v/ 
Teknisk etat 

5. Samarbeid for 
erfaringsutveksling 
og læring   

Sikre at alle kommunene har tilgang til 
klimanettverk  

Statsforvalteren har koordinert. 
klimanettverk med kommunene slik at 
samtlige kommuner i Viken har tilhørt 
nettverk over tid  

Modum kommune v/ 
Teknisk etat 

5. Samarbeid for 
erfaringsutveksling 
og læring   

Legge til rette for samarbeid på tvers av 
nettverkene 
Et klimanettverk for Ringeriksregionen er 
under etablering for å kunne danne et lokalt 
fagmiljø med mulighet for 
informasjonsutveksling. 

Klimanettverket i Ringeriksregionen har 
fungert godt over lang tid og har samkjørt 
klimarelaterte oppgaver.  

Modum kommune v/ 
ALM avdelingen 

5. Samarbeid for 
erfaringsutveksling 
og læring   

Opprettholde godt samarbeid med Modum 
næringsråd 

Modum kommune har i samarbeid med 
Modum næringsråd gjennomført mye 
verdiskaping og innovasjon i forhold til 
klimavennlige tiltak 

Modum kommune v/ 
Sentraladministrasjon 

       

6.Naturfare Beholde fokus på håndtering av overvann 
ved utbygging i sentrumsområder  

Det har ikke vært skader på nyere 
bygninger ved ekstremværhendelser. 

Modum kommune v/ 
Teknisk etat 

6.Naturfare Håndheve byggegrenser mot vassdrag og 
praktisere et generelt forbud mot 
bekkelukking.  Dispensasjoner bør unngås 
unntatt når det er stengt nødvendig 

Vassdrag med tilhørende artsmangfold er 
godt ivaretatt. Skjøttet kantvegetasjon og 
kantsoner har redusert erosjon. I Modum 
kommune har det vært tilfeller at myrer er 
blitt restaurert og tilbakeført. Flere 
bekkelukkinger er blitt gjenåpnet. 

Modum kommune v/ 
Teknisk etat 

6.Naturfare  Videreføre praksis med krav om 
geotekniske undersøkelser i plan- og 
byggesaker under marin grense 

De senere årene har det ikke vært ras og 
utglidninger som følge av menneskelig 
aktivitet. Det er ikke skjedd utbygging i 
områder registrert som fareområder for 
skred. 

Modum kommune v/ 
ALM avdelingen 
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7. Økonomi Vurdere klimabidrag i fremtidige 
gebyrregulativer. 
 Denne type gebyrlegging mangler hjemmel 
ii nasjonalt lovverk 

Klimagebyr er innført for tiltak etter plan 
og bygningsloven med hjemmel i nytt 
nasjonalt lovverk. 
Gebyrlegging har bidratt til utbygging av 
gang og sykkelveinett 

Modum kommune v/ 
Formannskapet 

7. Økonomi Vurdere innføring av anleggsbidrag til 
overvannsnett ved byggetiltak i 
sentrumsområder. .Anleggsbidrag kan 
innføres gjennom egen forskrift 

Anleggsbidrag i sentrumsområder 
praktiseres og bidrar til raskere utskifting 
og økt dimensjonering av overvannsnettet 

Modum kommune v/ 
Formannskapet 

 

 


