
2. ØKE ANDELEN FORNYBARE ENERGIKILDER 
 
”Forbruket av biobrensel skal fordobles innen år 2015” 
 
Fysisk planlegging 
24. Retningslinje om vannbåren varme for alle nye utbygginger og  
       hovedombygginger innarbeides i kommuneplan 
 
Andel av bioenergi skal økes 
25. Vurdere bioenergi som energibærer ved større nybygg 
26. Stimulere til pelletsfyring som alternativ til oljefyr  
27. Stimulere til økt vedfyring i private husholdninger 
28. Vurdere tilskuddsordning til ny vedovn 
29. Bruke landbrukets tilskuddsordninger til å fremme biobrensel som  
       energibærer 
  
Øvrige fornybare energikilder 
30. Krav til utbygger å utrede alternative energikilder, som f.eks sol-, jord- og  
       fjordvarme 
31. Aktiv solvarme gjennomføres på minst ett prosjekt innen 2010 
32. Molde kommune skal arbeide aktivt for å realisere pilotprosjekt innen sol-  
       og/eller fjordvarme 
33. Arbeide for realisering av felles varmenett for området Sellanrå-Bekkevoll- 
       Glomstua og Reknes-fylkeshuset  
34. Molde kommune skal legge til rette for etablering av småskala vannkraftverk  
  
Informasjon og holdningsskaping 
35. Rådgivning og informasjon til private og næringsliv 
36. Synliggjøre utvikling i CO2 i årsmeldingens kommunebarometer 
  
 
3. MINSKE UTSLIPP 
 
”Klimautslipp fra stasjonær forbrenning skal reduseres med 50% fra dagens  
nivå innen 2015” 
 
Utfasing av oljekjeler 

E37. Olje erstattes av andre mer miljøvennlige energikilder 
 
Fysisk planlegging 
38. Innarbeide energi- og klimavurdering i relevante saksframlegg 
 
Skogtiltak som binder Co2 
39. Økt aktivitet innenfor miljømessige forsvarlige rammer 
  
Informasjon og holdningsskaping 
40. Synliggjøre utvikling i Co2 i årsmeldingens kommunebarometer 
 

 



Foreliggende energipolitiske handlingsplan er den første energiplan for Molde kommune.  
Tidligere fokus på energi har vært i forbindelse med den årlige oppdateringen av ”Lokal 
energiutredning” fra Istad Nett AS.  
 
Det er søkt å utarbeide en kortfattet, systematisk og handlingsrettet plan. For relevante 
faktaopplysninger, analyser og konsekvensvurderinger omkring energi baserer 
handlingsplanen seg på ”Lokal energiutredning” fra Istad Nett AS.   
 
Det er valgt å avgrense planen tematisk med å skille energi og klima. Planen er avgrenset 
til energi fra stasjonære kilder. Energibruk fra mobile kilder er omfattet i Klimaplan for 
Molde kommune. Arbeidet med ny klimaplan vil bli oppstartet i forlengelsen av 
foreliggende energiplan. 
 
Det oppleves et stort fokus på energi og klimaspørsmål. Flere initiativ er tatt og enda mer 
vil skje i tiden framover. Slik ble f.eks nye energikrav i teknisk forskrift innført 1. januar 
2007,med en overgangsperiode fram til august 2009. Med denne bakgrunn er det viktig 
med en årlig rullering av planen. 
 
Det legges opp til å koble planen til kommunens øvrige plansystem, spesielt mot 
tiltaksplaner. Gjennom dette vil en få en ytterligere operasjonalisering av tiltak, årlig 
rullering og ansvarliggjøring av kommunens ulike ansvarsområder 
 
Molde er allerede i front på flere områder innen energi: 

- Krav om fjernvarme i kommuneplan siden år 2000 
- Ny bydel på Årø utbygges med fjernvarme basert på biobrensel 
- ENØK i kommunale bygg 
- Innsparing 726 000 kWh/år med automatisk styring av gatelys 
- Flere strekninger utbygd med rør for gassdistribusjon sentralt i kommunen 
 

I tillegg jobbes det aktivt med å tilrettelegge for fjernvarme/nærvarme for 
Bekkevoll/Glomstua,  
nye boligfelt, Nye Molde sykehus og Badeland/fylkeshuset. 
 
Energipolitisk handlingsplans visjon er: 
  
”Molde kommune skal være i front med en trygg, fleksibel og miljøvennlig energibruk” 
 
Planen er bygd opp omkring ulike strategier med tilhørende tiltak knyttet til de tre 
hovedfokusområdene:  
 

1. Effektivisere energibruk 
2. Øke andelen fornybare energikilder 
3. Minske utslipp 

 
Planen skal inspirere og legge føringer for alle aktører i Moldesamfunnet. Molde 
kommune som organisasjon er likevel sentral gjennom sine mange roller. Molde 
kommune er planmyndighet, byggesaksbehandler, eier og drifter av bygg og anlegg samt 
medeier i Istad AS. 
 
 
 
 

1. EFFEKTIVISERE ENERGIBRUK 
 
”Energiforbruket skal reduseres med 10% innen år 2013” 
 
Fysisk planlegging 
1. Retningslinje om fjernvarme i kommuneplan 
2. Krav om energiutredning for nye utbyggingsområder  
3. Energibruk og varmesystem legges inn i utbyggingsavtaler 
4. Revidere prosedyrer for plan- og byggesaksbehandling med tanke på å  
     ivareta energihensyn 
5. Der fjernvarme ikke er aktuelt skal nærvarmeanlegg vurderes 
6. Nye bygg og anlegg tilrettelegges med lav energibruk (lavenergiboliger) 
7. Stimulere til utnyttelse av solvarme 
  
Energioppfølging 
8.   Rutiner for og gjennomføring av aktiv energioppfølging i bygg og anlegg 
9.   Utarbeide verktøy for energioppfølging for private husholdninger 
10. Energipolitisk handlingsplan skal være førende for kommunens  
       representanter i ulike selskap/foretak  
11. Følge opp, og delta aktivt i Istads initiativ om energisparing blant 
romsdalskommunene 
  
Redusere energibruk  
12. Kartlegge potensialet for energireduksjoner i alle kommunale bygg og anlegg 
13. Gjennomføre alle lønnsomme energireduserende  
14. Årlig konkurranse om bygg som har den største reduksjonen i energibruk 
15. Energimerking av bygg 
16. Nye kommunale bygg bygges som lavenergibygg med fleksibel oppvarming  
  
Redusere andel av elektrisitetsforbruket 
17. Stimulere til bruk av vannbåren varme i nye bygg 
18. Stimulere til konvertering fra elektrisk oppvarming til annen fornybar  
       energiforsyning der dette er lønnsomt 
19. Realisere overgang til varmepumper 
20. Årlig konkurranse om bygg som har den største reduksjonen av  
       elektrisitetsforbruk 
  
Gass som energikilde 
21. Bruke energigass der det er økonomisk og miljømessig fordelaktig 
  
Informasjon og holdningsskaping 
22. Årlig konkurranse om bygg som har den største reduksjonen i energibruk 
23. Informasjon om energisparing og fornybar energi til byggherrer og private  
       husstander 
 
 
 
 
 
 
 
 


