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Saksopplysninger
Formannskapet vedtok i utvalgssak 159/2009 i møte den 14.12.2009 å sende utkast til Energi-
og klimaplan ut på høring. Utkastet til Energi og klimaplan ble sendt ut på høring den 
16.12.2009 med kunngjøring samme dag i Tidens Krav og på Averøy kommunes hjemmesider. 
Høringsfrist ble satt til 18.01.2010.

Etter høringsfristens utløp var det innkommet 5 uttalelser:
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Kristiansund kommune
- Averøy Landbruksråd
- GK Norge AS
- VVS Ingeniør J.A.Loe

Alle høringsuttalelsene er vedlagt saksfremlegget.



Videre saksgang:
Formannskapet gjør vedtak om å godkjenne forslaget til Energi- og klimaplan og sender
forslaget til kommunestyret for endelig vedtak. Evt å ikke godkjenne forslaget til Energi- og 
klimaplan og pålegge arbeidsgruppen endringer i forslaget for å fremme nytt forslag som legges 
frem på nytt for formannskapet.

Resyme/sammendrag av høringsuttalelsene:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kommer med en grundig og omfattende uttalelse til planen. 
De skriver at planen har en grundig gjennomgang av status og klimautfordringer og at mål- og 
tiltaksdelen er preget av oppnåelige og konkrete mål og tiltak. De påpeker nødvendigheten av 
rullering av planen, årlig evaluering, plassering av ansvar for gjennomføring av tiltak, et 
overslag over kostnader og finansiering samt at finansieringen blir tatt med i kommunens 
budsjettarbeid.

Natur- og miljøinteresser:
I forbindelse med utslipp av klimagasser fra vegtrafikk bør kommunen sette inn tiltak før 
trafikkmønsteret får tid til å sette seg i forbindelse med Atlanterhavstunnelen. Videre blir det 
pekt på ulike tiltak som bør komme med på listen over prioriterte tiltak. 

Under skog- og landbrukstiltak blir det pekt på naturgitte forhold samt hensyn til biologisk 
mangfold og landskap. Skogtiltak under pkt 8 og 9 foreslås å tas inn ved rullering av 
skogbruksplanen og at tiltak om økt bruk av trevirke i bygninger legges som et tiltak uavhengig 
av skogbrukstiltak. Det presiseres at tilskudd til grøfting må avgrenses til vedlikeholdsgrøfting.

Landbruksinteresser:
Fylkesmannen mener det er positivt at det settes opp mål og tiltak for landbruket og har 
forståelse for at det er vanskelig å tallfeste de konkrete målene. Kommunen er i en særstilling i 
forbindelse med trepelletsfabrikken til Biowood Norway AS, og kommunen bør i samarbeid 
med Biowood arbeide for utnytting av lokalt og regionalt trevirke som råstoff til produksjonen 
av pellets. Kommunen bør også arbeide for å ta i bruk pellets i nær- og fjernvarmeanlegg samt 
bruk av pellets/bioenergi i privathusholdninger.

Videre blir det påpekt at det er positivt at kommunen legger opp til en aktiv utnyttelse av 
skogressursene, at det arbeides aktivt med ny skogbruksplan, og at det skapes engasjement blant 
kommunens skogeiere. Kommunens målsetting om lavenergibygg og økt bruk av tre i bygninger 
blir positivt mottatt og det blir poengtert den store besparelsen av klimagassutslipp bruken av tre 
medfører i forhold til bruk av stål og betong.

Kristiansund kommune mener at utkastet til Energi- og klimaplan gir et meget godt grunnlag for 
et ferdig plandokument. Det blir pekt på utfordringer med å konkretisere tiltakene, plassere 
ansvar for gjennomføring, etablere måleparametre og gjennomføre en årlig evaluering. De ser 
det som nyttig å kunne utveksle erfaringer og å samarbeide innenfor flere av saksfeltene bl.a. 
informasjons- og holdningsskapende arbeid og kurs.

Averøy landbruksråd skriver at landbruksnæringen har et ønske om å bidra på en positiv måte 
for å dempe utslipp av klimagasser. Landbruket er en næring i et naturlig kretsløp der utslipp av 
metan og lystgass er den del av dette naturlige kretsløpet, med store muligheter i skogbruket 
med binding av CO2 i skogsvirke. De ser med interesse på muligheter for biogass fra 
husdyrgjødsel og ønsker informasjon og kunnskap om dette. Videre blir det pekt på 
utfordringene med for små gjødsellagre, og at riktig spredetidspunkt for husdyrgjødsel vil være 



et tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. De ber politikerne i Averøy kommune om å 
påvirke sentrale myndigheter om å innføre økonomiske tiltak for utviding av 
gjødsellagerkapasiteten.

GK Norge AS skriver at tiltakene som blir foreslått vil bidra positivt til en mer bærekraftig 
utvikling. De mener at kapittel 1 til 4 har fått en for stor andel av planen, mens kapittel 5 synes å 
være lite detaljert, konkret og tidfestet. Det etterlyses en dedikert ressurs for oppfølging av 
planen samt at det stilles spørsmål om målsettingen om reduksjon av strømforbruk i 
husholdningene.

VVS Ingeniør J.A.Loe har bemerkninger vedr utfasing av oljekjeler i kommunale bygg og at 
dette kan få store konsekvenser for kostnader. Han peker på fleksibilitet og sikkerhet ved 
oppvarming av bygg, at oljekjeler kun brukes som topplast/reservekjeler og at den gunstige 
nettleietariffen S42/43 blir opphevet i 2012.

Vurdering
Fylkesmannen påpeker at rullering av planen, årlig evaluering, plassering av ansvar for 
gjennomføring av tiltak, et overslag over kostnader og finansiering samt at finansieringen blir 
tatt med i kommunens budsjettarbeid. Kristiansund kommune nevner utfordringer med å 
konkretisere tiltakene, plassere ansvar for gjennomføring, etablere måleparametre og 
gjennomføre en årlig evaluering. GK Norge AS har også noen av disse synspunktene i sin 
høringsuttalelse. 

Det er derfor tatt inn et nytt avsnitt 5.3 Oppfølging, økonomi og ansvar. Her blir disse 
momentene beskrevet og konkretisert. Et detaljert overslag over kostnadene med å gjennomføre 
tiltakene av rimelig god kvalitet er vanskelig å fremsette. Flere av de tyngste tiltakene vil måtte 
arbeides videre med i form av forprosjekt med støtte av for eksempel Enova, mens andre tiltak 
kan innføres uten vesentlige kostnader. Merkostnader i forbindelse med f.eks innkjøp/innleie av 
biler til den kommunale driften er svært vanskelig å tallfeste på dette tidspunktet. Ut i fra et 
grovt skjønn foreslås det å avsette årlig kr 200 000 i økonomiplanen for gjennomføring av tiltak 
i Energi- og klimaplanen. Dette vil bli tatt opp til vurdering ved ordinær budsjettbehandling, 
først ved budsjett 2011. I budsjettet for 2010 har vi lagt inn investeringsmidler til SD anlegg for 
energistyring i kommunale bygg, og dette er videreført i hele økonomiplanperioden.

Fylkesmannen nevner tiltak i forbindelse med trafikkmønsteret ved Atlanterhavstunnelen. Dette 
momentet er delvis ivaretatt i tiltak nr 1 under pkt 5.2.3 Klimagassutslipp, samt at det allerede 
har vært, og er fortsatt, et aktivt engasjement fra den ledelsen i kommunen for å utvide 
busstilbudet mellom Averøy og Kristiansund. Det er søkt om nasjonale KID midler ( 
Kollektivtransport i distrikta) for tiltak. 

Under natur- og miljøinteresser fra Fylkesmannen blir det nevnt at de konkrete skogtiltakene 
under pkt 8 og 9 foreslås tatt ut av energi- og klimaplanen og tatt inn ved rullering av 
skogbruksplanen. Til det bemerkes at den nye skogbruksplanen det nå arbeides med i praksis er 
å betrakte som en ressursoversikt, ikke et plandokument slik navnet skulle tilsi. 
Skogbruksplanen blir utarbeidet av et eksternt takstfirma. Siste skogbruksplan for Averøy er fra 
1990, dvs den er 20 år gammel, og en kan neppe betrakte det som en rullering av planen, da det 
kanskje vil gå nye 20 år før neste skogbruksplan blir laget. Det vil derfor anses å være mer 
hensiktsmessig at de konkrete tiltakene for å øke skogens binding av CO2 kommer frem i en 
Energi- og klimaplan. I Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging er det under 
landbrukstiltak følgende formulering: ”En gjennomgang av kommunenes potensial med hensyn på å øke 
opptak og binding av karbon i skog og skogsjord gjennom skogskjøtselstiltak kan derfor inngå i kommunenes 
klima- og energiplanlegging.” 



Ordlyd om grøfting i tiltak 10 under 5.2.3 Klimagassutslipp presiseres til vedlikeholdsgrøfting.

Flere at de synspunktene landbruksinteressene fra Fylkesmannen nevner kommer til uttrykk i 
flere av tiltakene i planen, bl.a i tiltak 2 under pkt 5.2.2 hvor det heter: Utarbeide en plan for 
varmeforsyning i Bruhagenområdet fra fjernvarme/nærvarmeanlegg basert på bioenergi/avfall 
som grunnlast. Dette arbeidet vil fortsette og inkluderer også fjernvarmeanlegg for skole- og 
idrettsanleggene i Bruhagen. Kommunen har allerede i samarbeid med Biowood hatt møte med 
regional landbruksmyndighet med formål om å etablere et regionalt flismottak i Averøy..

Kristiansund kommune sine ønsker om samarbeide om bl.a. informasjons- og 
holdningsskapende arbeid og kurs vurderes som meget positivt.

Averøy landbruksråd representerer landbruksnæringen i kommunen. Deres ønske om at
politikerne i kommunen arbeider med å skape et påtrykk overfor sentrale myndigheter om 
økonomisk tilskudd til økt gjødsellagerkapasitet tas inn som et landbrukstiltak.

VVS Ingeniør J.A.Loe påpeker at flere kommunale bygg har oljekjeler kun som 
reserve/nødløsninger. Utfasing av oljekjeler er derimot en nasjonal målsetting som også Averøy 
kommune må forholde seg til.  

Under pkt 5.2.1 Energieffektivisering tas inn et tiltak pkt 8: 
”Averøy kommune skal gjennom byggesaksbehandlingen sette et ekstra fokus på energibruk i
bygninger. Det skal gis råd til søkere, ved større bygg og for øvrig ved behov kreves
dokumentasjon på at forskriftskrav overholdes.”

Det legges dermed fram et forslag til Energi- og klimaplan hvor det er tatt inn de justeringene og 
tilføyelsene som er beskrevet ovenfor.

Rådmannens innstilling
Averøy kommunestyre vedtar energi- og klimaplan for Averøy.

Behandling i Averøy formannskap - 01.02.2010 

Formannskapets forslag til vedtak – enstemmig:
Averøy kommunestyre vedtar energi- og klimaplan for Averøy.

Behandling i Averøy kommunestyre - 22.02.2010 

Kommunestyret vedtak – enstemmig:
Averøy kommunestyre vedtar energi- og klimaplan for Averøy.


