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Forord 

Fræna kommune har vedtatt å utarbeide en energi- og klimaplan. Planen skal ha status som en 

temaplan, og være et utgangspunkt for arbeidet omkring energi og klima i kommunen de nærmeste 

årene. Regjeringen vedtok i 2009 statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging. I denne 

retningslinjen ble det fastslått at alle kommuner skal ha en egen kommuneplan som omhandler 

energi- og klimaspørsmål. Retningslinjene anbefaler at planen bør inneholde informasjon og 

klimagassutslipp, energibruk og energiforsyning og mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp 

samt mer effektiv energibruk.  

Energuide AS i Kristiansund ble innleid for å bidra med arbeidet omkring planen, og har hatt 

hovedansvaret for utarbeidelse av planen i samråd med administrasjonen i Fræna kommune. Etter 

ferdigstillelse av et forslag til plan, skal den vedtas politisk i Fræna kommune. 

Enova har bevilget penger til utarbeidelse av planen. Dette legger visse rammer for planarbeidet da 

støtte fra Enova til utarbeidelse av energi- og klimaplan innebærer visse krav som må oppfylles. Dette 

innebærer blant annet tall- og tidfesting av alle mål, minimum tidshorisont på 5 år, samt minimum 10 

% reduksjon i kommunal bygningsmasse. I tillegg kommer en del krav omkring formaliteter som 

rapportering, politisk behandling og publisering av planen. 
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Sammendrag 

Dette dokumentet er en energi- og klimaplan for Fræna kommune.  Planen skal ha status som en 

temaplan, og fungere som utgangspunkt og retningslinje for energi- og klimaarbeidet i kommunen de 

kommende årene.  Planen er todelt, og den første delen er en statusdel som gir et overblikk over 

dagens situasjon omkring energi og klima i Fræna kommune. Denne delen inneholder også en del 

nyttig bakgrunnsstoff. Del 2 tar utgangspunkt i statusdelen og er en konkret handlingsplan med mål 

og tiltak for å redusere energibruk, øke produksjon av fornybar energi og redusere 

klimagassutslippene i kommunen.  Planen har en tidshorisont frem mot 2017. 

Den stasjonære energibruken i Fræna kommune var i 2009 på ca. 169 GWh. Av dette ble vel 78 % 

eller 132 GWh dekt av elektrisitet. Da er ikke Hustadmarmor AS regnet med, som alene har en 

energibruk på i størrelsesorden 600-700 GWh, altså flere ganger større enn resten av den stasjonære 

energibruken i kommunen. Av alminnelig forbruk (utenom Hustadmarmor) var husholdninger, 

industri og bergverk og tjenesteyting de viktigste sektorene med hhv 54 %, 22 % og 20 % av den 

totale stasjonære energibruken. 

Den mobile energibruken var i 2009 på 94 GWh. Det var en nedgang siden 2006-07 da den lå på 

drøyt 100 GWh. Den klart største sektoren innen mobil energibruk er veitrafikk, og denne utgjorde i 

2009 vel 74 % av den totale mobile energibruken. Totalt sett, når man inkluderer både stasjonær og 

mobil energibruk, utgjør husholdninger og veitrafikken de to største sektorene med hhv 34 % og 29 

% av den totale energibruken i Fræna kommune. 

Klimagassutslippene i Fræna kommune var i 2009 på drøyt 65 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en 

økning på omtrent 9 % siden 1991. De to klart viktigste utslippskildene for klimagasser i Fræna 

kommune er jordbruk og veitrafikk med hhv 50 % og 28 % av utslippene i 2009. Utslippene fra 

jordbruket har hatt en svak nedgang siden 1991, mens utslippene fra veitrafikken har hatt en 

markant økning.  

Energibruken i kommunale bygg og anlegg lå i 2010 på 9,0 GWh. Av dette var 6,3 GWh elektrisitet og 

2,7 GWh gass. 5 bygg i Elnesvågen forsynes med gass til oppvarming fra en gasstank ved Tine 

Meieriet Elnesvågen.  En kort gjennomgang av de største kommunale byggene i Fræna kommune 

anslår et besparelsespotensial i forhold til ENØK normtall på 212 MWh. Fræna kommune har allerede 

gjennomført en del ENØK-arbeid gjennom en kommunalt oppnevnt ENØK-nemd i perioden 2002-

2007. Dette førte til en reduksjon i energibruken på omkring 1000 MWh. Arbeidet ble videreført med 

en ny tiltaksliste og Enova-søknad i 2009, men dette har ikke blitt fulgt opp i særlig grad etter den tid. 

Det finnes ikke noen energiproduksjon av vesentlig størrelse i Fræna. Tine Meieriet Elnesvågen har 

en gasskjel som bruker LNG til å produsere damp til oppvarmingsformål. Årlig energiproduksjon 

ligger omkring 10 GWh. Fræna kommune benytter også noe gass til oppvarming av kommunale bygg, 

årlig omkring 2,5-3 GWh.  Utenom dette er det ikke registrert noen energiproduksjon i Fræna. 

Potensialet for ny energiproduksjon knyttes i hovedsak i økt bruk av gass til industrielle formål og 

oppvarming av nærings- og kommunalbygg. Industrikraft Møre har konsesjon på bygging av et 
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gasskraftverk på 450 MW i Elnesvågen. Imidlertid er bygging av gasskraftverket foreløpig ulønnsomt 

pga. krav til CO2-rensing og lagring, og planene er foreløpig lagt på is.  

Innenfor vannkraft finnes det noe potensial, og Istad Kraft har konsesjonssøkt Malme og Røshol 

kraftverk som har en anslått installert effekt på 2,2 MW og en energiproduksjon på 6,4 GWh. I tillegg 

finnes det noe potensial innenfor bioenergi og biogass. Det er anslått et potensial for 

energiproduksjon basert på årlig tilvekst i skogene i Fræna på ca. 18 GWh/år. Basert på oppgitte tall 

for landbruket er det anslått et potensial for produksjon av biogass på ca. 14 GWh. Begge disse er et 

teoretisk potensial, og når økonomiske og praktiske hensyn tas med vil det reelle potensialet være 

klart lavere. 

På bakgrunn av statusdelen er det utarbeidet en mål- og tiltaksdel som skal danne utgangspunkt for 

det videre arbeidet omkring energi og klima i kommunen. 

Fræna kommune har satt følgende hovedmål for arbeidet rundt energi og klima: 

 

 

 

Videre er følgende delmål foreslått: 

Mål 1:  Fræna kommune skal redusere energibruken i kommunale bygg og anlegg med minimum 10 

% innen 2017 i forhold til 2010. 

Mål 2: Fræna kommune skal bidra til at elektrisitetsbruken i husholdninger og tjenesteyting 

reduseres med minimum 5 % innen 2017 i forhold til 2010. 

Mål 3:  Fræna kommune skal arbeide for realisering av fornybare energiløsninger på en måte som tar 

hensyn til natur, miljø og samfunn. 

Mål 4:  Klimagassutslippene per innbygger i Fræna kommune skal reduseres med minimum 10 % 

innen 2017 i forhold til 2010-nivå. 

Mål 5: Fræna kommune skal bidra til en økt bevissthet og kunnskap omkring energi- og 

klimaspørsmål. 

For at de fastsatte målene skal kunne oppfylles er det utarbeidet en tiltaksdel. Tiltakene skal bidra til 

at man når det enkelte delmålene. Planen skal evalueres årlig med tanke på måloppnåelse og 

gjennomføring av tiltak. 

 

 

 

Fræna kommune skal sette fokus på energieffektivisering i bygg og 

anlegg, fornybar energiproduksjon og reduksjon av klimagassutslipp, og 

bidra til oppfyllelse av nasjonale og internasjonal mål på disse 

områdene. 
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1. Bakgrunn 

1.1 Den globale klimautfordringen 

Gjennomsnittstemperaturen på jorden er i dag ca 15 °C. Uten den naturlige drivhuseffekten som 

påvirker klimaet på jorden ville temperaturen vært ca. 34 °C lavere, og jorden ville dermed vært 

ubeboelig.  

Drivhuseffekten består i at gasser i atmosfæren absorberer varmestråling fra jorden, og derfor bidrar 

til å varme opp atmosfæren og jordens overflate. Den naturlige drivhuseffekten skyldes vanndamp 

(H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og ozon (O3) i atmosfæren.  

Drivhuseffekt er altså naturlig, men økt opphopning av gasser og partikler i atmosfæren som har 

evne til å absorbere varme, og som skyldes menneskelige aktiviteter, medfører en økt drivhuseffekt. 

Det er dette som utgjør klimaproblemet og som til daglig omtales som drivhuseffekten.  

FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) har lagt frem en betydelig 

dokumentasjon på at jordens klima er i endring, og det er bred enighet om at økningen i 

konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren i hovedsak skyldes menneskeskapte utslipp.  

Menneskenes aktiviteter har i følge FNs klimapanel også tilført atmosfæren drivhusgasser som ikke 

forekommer der naturlig. Den menneskeskapte økningen i konsentrasjonene av drivhusgasser har 

ført til en endret strålingsbalanse for jord/atmosfæresystemet og en forsterket drivhuseffekt. Dette 

vil etter all sannsynlighet føre til en global oppvarming og et annerledes klima. Økningen i 

atmosfærens CO2-konsentrasjon betyr mest (ca. 60 prosent) for den menneskeskapte forsterkingen 

av drivhuseffekten. De menneskeskapte utslippene av CO2 skyldes først og fremst bruk av fossile 

brensler og avskoging i tropiske strøk. 

 

Figur 1. Globale CO2-utslipp i millioner tonn.  
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FNs klimapanels fjerde hovedrapport fra 2007 er utarbeidet i et samarbeid mellom omkring 2500 

forskere, og forskere og politikere fra samtlige av de 192 medlemslandene i det internasjonale 

forskersamarbeidet IPCC.  

I rapporten konkluderes det med at mesteparten av oppvarmingen de siste 50 årene er 

menneskeskapt, og at klimaendringene i framtiden blir større enn de vi har hatt til nå. 

Ved tolking av iskjerner ser en at klimagassnivået i atmosfæren i dag er 30 prosent høyere enn noen 

gang de siste 650 000 årene, og at solas betydning for oppvarmingen er svært liten. 

 

Figur 2. Atmosfærisk konsentrasjon av CO2 sammenlignet med strålingsstyrke i de siste 1000 år  

Statens forurensningstilsyn (SFT), CICERO Senter for klimaforskning og Bjerknessenteret for 

klimaforskning oppsummerer IPCCs fjerde hovedrapport slik: 

• Den globale gjennomsnittstemperaturen forsetter og øke. 11 av de 12 årene i perioden 1995-

2006 var blant de 12 varmeste årene siden målingene startet i 1850.  

• Temperaturen i Arktis økte nesten dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet de siste 

100 årene.  

• Det er meget sannsynlig at gjennomsnittstemperaturen på den nordlige halvkule i perioden 

1950 til 2000 var høyere enn i noen annen femtiårsperiode de siste 500 år. Det er sannsynlig 

at denne perioden var den varmeste de siste 1300 årene.  

• Hyppigheten av kraftig nedbør har økt over de fleste landområder. Hyppigheten har økt i takt 

med oppvarmingen og observert økning av vanndamp i atmosfæren.  

• Gjennomsnittlig globalt havnivå steg gjennomsnittlig med 1,8 millimeter per år fra 1961 til 

2003. Stigningen var raskere fra 1993 til 2003, om lag 3,1 millimeter per år. Om den økte 

stigningen fra 1993 til 2003 reflekterer variasjoner mellom tiår eller er en økning i en 

langsiktig trend er uklart. Den totale havnivåstigningen i det 20. århundre er estimert til 17 

centimeter.  

• Tap av isdekke på Grønland og i Antarktis har bidratt til havstigning fra 1993 til 2003. Økt 

transporthastighet i brearmer på Grønland og i Antarktis bidrar til reduksjon av ismassene i 

det indre av isbreene og at nettovolumet av disse isbreene minker.  
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• Satellittdata siden 1978 viser at sjøisen i Arktis har minket med 2,7 prosent per tiår. 

Reduksjonen er større om sommeren med 7,4 prosent per tiår. 

 

For å møte disse utfordringene har EU fastsatt de såkalte 20/20/20-målene der utslipp av 

klimagasser skal kuttes med 20 %, energibruken skal reduseres med 20 % og fornybar energi skal 

utgjøre 20 % av energiproduksjonen innen 2020. 

En etisk utfordring i klimaspørsmålet er at det er de rikeste nasjonene i verden som står for de 

største utslippene av klimagasser. En regner med at 20 % av befolkningen bruker 46 % av den 

tilgjengelige energien. Samtidig er det forventet en betydelig velstandsutvikling i u-landene som vil 

medføre en vesentlig økning i utslipp av klimagasser. Tabellen nedenfor er laget med utgangspunkt i 

energibruk året 2004.  

 

Figur 3. FNs klimapanel (IPCC): CO2-utslipp fra energibruk per innbygger i utvalgte land i 2004. 

 

1.2 Kyotoprotokollen 

I 1997 ble Kyotoprotokollen etablert på bakgrunn av Kyotoavtalen. Avtalen innebærer en enighet om 

at globale utslipp av klimagasser innen 2012 skal reduseres med 5,2 % i forhold til 1990-nivå. 

Industriland som har ratifisert Kyotoprotokollen har fått en nasjonal utslippstildeling (assigned 

amount units, såkalte AAU-kvoter) for perioden 2008-2012. Hvis landenes utslipp overstiger denne 

tildelingen, må de som et supplement til nasjonale utslippsreduksjoner, kjøpe kvoter ved å benytte 

de såkalte Kyotomekanismene. Dette innebærer blant annet kjøp av kvoter fra andre industrilands 

utslippstildeling eller finansiering av godkjente prosjekter for utslippsreduksjoner i utviklingsland 

(CDM - Clean Development Mechanism, den grønne utviklingsmekanismen). 
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Kyotoavtalen trådte i kraft 16. februar 2005. Per 14. Januar 2009 hadde 183 land og EU sluttet seg til 

protokollen. USA, som er et av de landene som har høyest utslipp av klimagasser per innbygger i 

verden, har valgt å stå utenfor. Australia ratifiserte Kyotoavtalen i mars 2008. Dermed er det bare 

USA av de vestlige landene som ikke har ratifisert avtalen. Australia er regnet som verdens største 

eksportør av kull, og har som figuren over viser et betydelig utslipp av CO₂ per innbygger. 

 

1.3 Norge – status og målsettinger 

Norge er som tidligere nevnt blant landene som har ratifisert avtalen. Norges utslippstildeling for 

perioden 2008-2012 er 250,6 millioner tonn CO2 -ekvivalenter, i gjennomsnitt ca. 50 millioner hvert 

år. Til sammenligning var Norges klimagassutslipp tilsvarende 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter i år 

2007. Etter den tid har utslippet gått ned til 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009, mye pga 

finanskrise og lavere aktivitet i industrien, men utslippene økte igjen i 2010 til 53,7 millioner tonn 

CO2-ekvivalenter til tross for nasjonale mål om reduksjon.  Men som nevnt tidligere åpner 

Kyotoprotokollen imidlertid for at land, som et supplement til nasjonale tiltak, kan gjennomføre 

utslippsreduksjoner og/eller kjøpe kvoter i andre land. Hvis utslippene holder seg rundt 2010-nivået i 

resten av Kyoto-perioden vil Norge ha et behov for kvotekjøp i størrelsesorden 15 millioner CO2-

ekvivalenter. 

 

Figur 4. Norges utslipp av klimagasser i 1990-2010, og Norges utslippskvote 2008-2012.  

De viktigste bidragsyterne til klimagassutslippene i Norge er oljevirksomheten som står for 26 % av 

utslippene, industri med 23 % og veitrafikk med 16 %, til sammen 65 %. Utover dette er også annen 

transport og motorredskaper samt jordbruk viktige utslippskilder. Utslippene fra oljevirksomheten 

henger tett sammen med aktivitetsnivået, som er forventet og nå en topp i 2012 for deretter å flate 
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ut og reduseres på lengre sikt. Utslippene av klimagasser vil følge utviklingen i aktiviteten. Det 

forventes at transportaktiviteten og utslippene av klimagasser herfra vil fortsette å øke.  

Klimagassutslippene fra industrien er redusert den siste tiden. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i 

utslippene av fluorholdige gasser som følge av ny teknologi samt nedleggelse av flere 

utslippsintensive bedrifter. Flere av de fluorholdige gassene er noen av de sterkeste kjente 

klimagassene. Industriens utslipp av klimagasser forventes i stor grad å følge utviklingen av 

aktiviteten, når de tre fluorholdige klimagassene nesten er borte. 

 

Figur 5. Norges klimagassutslipp etter kilde, 1990-2010. 

I tillegg kan en forvente en betydelig økning av klimagassutslipp fra gasskraftverk i de kommende 

årene, etter som rensing av CO2 ennå ikke er på plass. Enkelte hevder at en samlet kan forvente at de 

norske utslippene av klimagasser i 2012 vil ligge 14 % over forpliktelsene i Kyotoprotokollen. 

EU og Norge har et overordnet mål om at den globale middeltemperaturen ikke skal øke med mer 

enn 2 °C i forhold til førindustriell tid. For å bidra til dette har regjeringen innrettet den norske 

klimapolitikken mot følgende langsiktige mål: 

• Fram til 2020 påtar Norge seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser 

tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.  

• Norge skal være karbonnøytralt i 2050. 

 

I tillegg er det fastsatt mål om produksjon av fornybar energi og energieffektivisering.  I 

Stortingsmelding nr. 37 (2000-2001) ble det fastsatt et mål om utbygging av 3 TWh vindenergi og 4 

TWh fornybar vannbåren varme innen 2010. Dette målet har blitt innskjerpet flere ganger, sist i 

2008, da Regjeringen økte målsetningen ved å sette et mål om 40 TWh ny fornybar energi og 

energieffektivisering innen 2020. Ved utgangen av 2010 hadde Enova et kontraktsfestet 
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energiresultat på 15,5 TWh. I tillegg er det en del prosjekter som ikke har fått støtte fra Enova og 

derfor ikke er inkludert i dette resultatet.  

Gjennom klimameldingen fra 2007 og klimaforliket i Stortinget har regjeringen satt mer ambisiøse 

mål enn Kyotoavtalens forpliktelser. Det nye norske målet er at klimagassutslippene skal være 9 

prosent lavere i perioden 2008-2012 enn i 1990. Dette vil si at utslippene i 2008-2012 skal være 45,2 

millioner tonn, mot 49,7 millioner tonn i 1990. Det betyr at utslippene må reduseres med omkring 8 

millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til gjennomsnittsutslippene de tre siste årene. En stor del av 

denne utslippsreduksjonen er tenkt innfridd gjennom finansiering av tiltak i utviklingsland. Tilvekst av 

skog gir reduserte klimagassutslipp. En reduksjon på 1,5 millioner tonn CO2 som følge av tilvekst av 

skog i Norge regnes med her. 

 

Figur 6 Framskriving og mål for norske utslipp av klimagasser. 

For 2020 er reduksjonsmålet 30 prosent i forhold til 1990-nivå. Av dette skal om lag to tredjedeler 

eller 12-13 millioner tonn CO2 ekvivalenter tas nasjonalt. 

For å komme utfordringene i møte vil regjeringen utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å 

oppnå en bærekraftig forvaltning av landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. 

Arealpolitikken skal også bidra til reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og 

transportsystem skal samordnes med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av 

kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom mer 

langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål for lokal og regional utvikling forenes med mål 

for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

 

1.4 Møre og Romsdal fylke – energibruk og klimagassutslipp 

I 2008 var det totale stasjonære energiforbruket i Møre og Romsdal ca. 10,5 TWh. Stasjonær 

energibruk er all energibruk med unntak av energi til transportformål. Tallene for andre 

energibærere enn elektrisitet er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin statistikk for energibruk i 
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kommunene. Denne statistikken er utarbeidet til bruk i de lokale energiutredningene og er beheftet 

med en viss usikkerhet, spesielt for ved og treavfall.  

Det er observert en markant økning i energibruken i løpet av de siste årene, noe som i all hovedsak 

kan tilskrives veksten i forbruket i den kraftintensive industrien. Energibruk innen kraftintensiv 

industri utgjorde 59 % av den totale energibruken i 2010 og det til tross for at produksjonslinja SU3 

ved Hydro Aluminium på Sunndal, som normalt utgjør 1,5 TWh/år, stod i hele 2010. Den høye 

andelen elektrisitetsforbruk for fylket skyldes de store anleggene innen den kraftintensive industrien. 

Spesielt utgjør Hydro Aluminium på Sunndalsøra en stor andel med et forbruk på over 5 TWh med 

alle produksjonslinjer operative. 

Total kraftproduksjon i 2010 var på 6,2 TWh, mens forventet middelproduksjon er på 7,1 TWh. I et år 

med middelproduksjon og alle linjer ved Hydro Sunndal i drift vil derfor kraftunderskuddet i Møre og 

Romsdal være rundt 5 TWh. Dette vil ventelig øke i årene fremover med økt uttak på Nyhamna, økt 

aktivitet på Hustadmarmor samt etablering av drift ved BioWood Averøy og et mulig jernverk på 

Tjeldbergodden. I den regionale kraftsystemutredningen utarbeidet av Istad Nett er det angitt ulike 

scenarioer for utviklingen fremover. I det verst tenkelige scenarioet med økt uttak i kraftintensiv 

industri og ingen ny produksjonskapasitet er det anslått et kraftunderskudd i 2020 på 7,4 TWh. 

 

 

Figur 7. Møre og Romsdals utslipp av klimagasser i 1991-2009, i 1000 tonn CO2-ekvivalenter. 

Det årlige utslippet av klimagasser i Møre og Romsdal ligger på rundt 2,2 millioner tonn CO2-

ekvivalenter. Utslippene minket litt etter toppnivået i 2008, hovedsakelig pga redusert aktivitet i 

industrien som følge av finanskrisen. Det største utslippet av klimagasser i Møre og Romsdal er 

karbondioksid, ca. 78 %. Av dette kommer 30 % fra produksjonsprosesser i industrien, 25 % fra 

forbrenningsprosesser i industrien og 25 % fra veitrafikk. Av utslipp av metan kommer 67 % fra 

jordbruket, mens 82 % av utslippene av nitrogenoksid kommer fra jordbruket. 
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Figur 8. Møre og Romsdals og Trøndelagsfylkenes utslipp av klimagasser 1991-2006  

I figurene 7 og 8 er det bare de tre gassene CO2, CH4 og N2O som inngår, men disse gassene utgjør ca. 

97 % av det samlede nasjonale klimagassutslippet. Utslippet fra Møre og Romsdal passerte både 

Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag i tidsrommet 1995-2000. Metanolfabrikken på Tjeldbergodden 

forbruker ca 90 % av Norges innenlandske bruk av naturgass, og er Europas største metanolfabrikk. 

Metanolfabrikken ble satt i produksjon i juni 1997, noe som kan forklare hvorfor Møre og Romsdal 

passerte nabofylkene i tidsrommet 1995-2000. 
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2 Fræna – nåværende status 

2.1 Om Fræna kommune 

Fræna er en kystkommune på Romsdalshalvøya, nord for Molde i Møre og Romsdal. Den ligger ut 

mot Atlanterhavet og Hustadvika i vest og grenser til Eide og Gjemnes i øst, Molde i sør og Aukra i 

sørvest. Kommunen har et innbyggertall på 9324 per 1.1.2011 fordelt på et areal på 369 km2. Tabell 1 

viser at antall innbyggere i Fræna kommune har økt de siste årene. 

År Innbyggere 

2006 9088 

2007 9131 

2008 9189 

2009 9257 

2010 9336 

2011 9324 

Tabell 1. Befolkningsutvikling i Fræna kommune 

 

Figur 9. Befolkningsutvikling og fremskriving i Fræna kommune. 

Fræna er en kyst og fjordkommune hvor man i indre deler av kommunen finner en rekke fjell mellom 

600 og 1000 meters høyde, hvor Kvannfjellet 980 moh er det høyeste. Langs kysten finner vi 

Hustadvika som er kjent som en av de mest værharde strekningene av vestlandskysten. Det største 

tettstedet i kommunen er kommunesenteret Elnesvågen med drøyt 2200 innbyggere. Resten av 

befolkningen bor ganske spredt med tettsteder på Bud, Tornes, Malmefjorden, Farstad, Hustad, 

Aureosen og Jendem. 
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Næringslivet er variert og viktige næringsveier er industri, landbruk og fiskeri. Fræna er den største 

landbrukskommunen i Møre og Romsdal med 60 km2 dyrket jord og store arealer med dyrkbar jord 

samt stor kjøtt- og melkeproduksjon. Tine Meierier har også et meieri i kommunen med produksjon 

av blant annet Jarlsbergost. 

Fræna har en variert industri med blant annet viktige bedrifter innen fiskeforedling- og 

næringsmiddel, trevare og plastindustri, kalkproduksjon samt verkstedindustri. Den største og 

viktigste bedriften er Hustadmarmor med omkring 150 ansatte. De produserer marmor til 

bygningsindustri og slurry til papirindustrien. Innen verkstedsindustri er Doosan Moxy som 

produserer dumpere en viktig bedrift. 

Hustadmarmor er også en svært sentral bedrift, sett fra et energimessig standpunkt. De benytter 

over 1 TWh elektrisitet hvert år, noe som tilsvarer normalforbruket til over 50 000 husstander, og er 

en av de 4 kraftintensive industribedriftene i Møre og Romsdal som er en viktig faktor i forhold til det 

store energiunderskuddet i regionen.   

Fræna er dessuten en stor pendlerkommune. Av omkring 4900 sysselsatte i kommunen, var det i 

2007 over 2100 av disse som arbeidet i andre kommuner. Den klart største andelen, omkring 1300, 

har sin arbeidsplass i Molde. 
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Figur 10. Kart over Fræna kommune
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2.2 Energibruk Fræna 

2.2.1 Stasjonær energibruk 

Tabellen under viser energibruken i ulike sektorer i Fræna kommune i perioden 2005-2009. Tallene 

for den stasjonære energibruken er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som har utarbeidet 

statistikk over energibruk i kommunene fordelt på sektor og kilde. Tall for elektrisitetsbruk er hentet 

fra lokal energiutredning 2011 for Fræna utarbeidet av Istad Nett. Tallene regnes derfor som sikre.  

Tallene for andre energibærere enn elektrisitet er beheftet med en viss usikkerhet da det ikke finnes 

kommunefordelt statistikk for disse. Tallene i denne statistikken for disse energibærerne er derfor 

kommunefordelt ut fra ulike fordelingsnøkler og usikkerheten vil variere en del fra kommune til 

kommune. 

Primærnæringer [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 5,9 5,9 6,3 6,4 5,0 

Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, lut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diesel, gass og lett fyringsolje 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Industri og bergverk ekskl. Hustadmarmor [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 13,4 13,2 24,7 22,9 23,5 

Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, lut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gass 11,2 9,2 8,3 9,5 10,4 

Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diesel, gass og lett fyringsolje 4,2 5,6 4,2 3,2 3,7 

Tungolje, spillolje 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Tjenesteyting [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 35,4 36,6 26,4 28,8 30,0 

Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, lut 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Gass 0,4 0,6 0,4 2,0 1,7 

Bensin, parafin 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Diesel, gass og lett fyringsolje 3,2 3,9 3,3 3,5 3,1 

Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Husholdninger [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 66,0 63,5 64,0 64,2 74,1 

Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, lut 17,7 17,1 15,6 17,1 16,8 

Gass 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bensin, parafin 1,2 1,2 0,9 0,6 0,5 

Diesel, gass og lett fyringsolje 0,5 1,9 2,1 1,7 0,4 

Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Totalt [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 120,6 119,2 121,4 122,3 132,6 

Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ved, treavfall, lut 17,8 17,2 15,7 17,2 16,8 

Gass 11,8 10,0 8,9 11,7 12,3 

Bensin, parafin 1,3 1,3 1,0 0,6 0,5 

Diesel, gass og lett fyringsolje 8,0 11,5 9,7 8,5 7,3 

Tungolje, spillolje 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

Sum 159,6 159,2 156,7 160,4  169,5 

Tabell 2. Stasjonær energibruk i Fræna kommune i årene 2005-2009. 

Her er stasjonær energibruk for Hustadmarmor utelatt. Bedriften regnes som en del av den 

kraftintensive industrien i Møre- og Romsdal og har en energibruk som er minst 4-5 ganger større 

enn resten av den samlede energibruken i Fræna. For bedre sammenligning med andre kommuner 

uten kraftintensiv industri er derfor tallene for Hustadmarmor utelatt. 

Man ser av tabellen at energibruken har vært relativt stabil i de fleste sektorer gjennom det meste av 

den aktuelle perioden. Økning i elektrisitetsbruk i industri og bergverk og nedgang i tjenesteyting fra 

2006 til 2007 skyldes for en stor del endring i forbrukskoder hos Istad Nett, noe som førte til at en del 

kunder gikk over fra kategorien tjenesteyting til industri og bergverk. 

Ellers er energibruken over perioden relativt stabil. En økning i elektrisitet hos husholdninger fra 

2008 til 2009 er det eneste som kan spores av endringer.  
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Figur 11. Energibruk per innbygger i Fræna sammenlignet med Haram og Eide 

Kommunene som er valgt sammenlignet med Fræna er valgt på bakgrunn av lignende størrelser i 

areal og folketall samt forholdsvis like klimatiske forhold. Eide er langt mindre i folketall enn Fræna, 

men er temmelig lik i topografi, klima og til dels næringsstruktur. 

Hustadmarmor er som tidligere nevnt utelatt fra Fræna for å gi en bedre sammenligning med andre 

kommuner. Om denne var blitt inkludert ville Fræna ligget langt over de andre kommunene. 

Som man kan se av statistikken ligger Haram noe over Fræna og Eide. Dette skyldes en noe høyere 

energibruk i industrien i Haram enn i de to andre kommunene. Sett bort fra dette er energibruken i 

de 3 kommunene relativt lik, og ingen skiller seg ut på noen spesiell måte.  

 

2.2.2 Mobil energibruk 

Tabellen under viser utviklingen i den mobile energibruken i Fræna kommune i perioden 2005-2009 

fordelt på sektor og energibærer. 

Statistikken inneholder i utgangspunktet også tall for innenriks luftfart under 100 meter, men da det 

ikke finnes noen energibruk for fly i Fræna er disse tallene utelatt. For veitrafikk brukes det for riks- 

og fylkesveier rådata som lengde og årsdøgntrafikk, mens for kommuneveier fordeles forbruket etter 

befolkning i kommunene. Dette gir høy pålitelighet for kommuner med stor andel trafikk på riks- og 

fylkesveier, mens det gir relativt stor usikkerhet for kommuner med høy andel kjøring på 

kommuneveier. 

Annen mobil forbrenning inkluderer jernbane, snøscooter, småbåter og motorredskaper. De viktigste 

kjøretøyene i denne kategorien er traktorer og maskiner i jord- og skogbruk og bygge- og 

anleggsvirksomhet. For skip er kun forbruk innen ½ nautisk mil fra havnene medregnet i statistikken. 

For skipstrafikk regnes kommunefordelingen å ha relativt dårlig kvalitet pga. gamle tall. 
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Veitrafikk [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ved, treavfall, lut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gass 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Bensin, parafin 34,1 33,8 32,0 29,8 27,6 
Diesel, gass og lett fyringsolje 35,1 39,6 43,6 41,4 42,6 
Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

Skip [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ved, treavfall, lut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diesel, gass og lett fyringsolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tungolje, spillolje 2,3 2,0 2,1 1,9 2,2 
Avfall 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
      

Annen mobil forbrenning [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ved, treavfall, lut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bensin, parafin 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 
Diesel, gass og lett fyringsolje 17,0 24,2 22,5 16,4 20,2 
Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

Total mobil energibruk [GWh] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Elektrisitet 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
Kull, kullkoks og petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ved, treavfall, lut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gass 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Bensin, parafin 35,5 35,1 33,3 31,1 29,0 
Diesel, gass og lett fyringsolje 52,1 63,8 66,1 57,8 62,8 
Tungolje, spillolje 2,3 2,0 2,1 1,9 2,2 
Avfall 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Sum 90,0 101,3 101,9 91,1 94,3 

Tabell 3. Mobil energibruk i Fræna kommune i årene 2005-2009. 
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Den mobile energibruken har variert noe i perioden 2005-2009. En økning fra 2005 til 2007 ble 

etterfulgt av en nedgang i 2008 og 2009. Dette skyldes delvis endringer innen annen mobil 

forbrenning. Økningen i mobil energibruk i starten av perioden kan skyldes økt aktivitet i tungtrafikk, 

mens mot slutten av perioden kan mye av denne frakten i stedet ha gått over på båttransport, noe 

som gav en nedgang i annen mobil energibruk. 

For statistikken for veitrafikk ser man at forbruket av bensin har minket i perioden 2005-2009, mens 

forbruket av diesel, gass og lett fyringsolje har økt en del. Dette skyldes i hovedsak økte avgifter for 

bensinbiler pga. høyere CO2-utslipp enn for dieselbiler. 

Veitrafikken er den klart dominerende sektoren for mobil forbrenning i Fræna kommune med nesten 

75 % av energibruken i 2009. Annen mobil forbrenning utgjør omkring 23 %, mens skipstrafikk kun 

utgjør rundt 3 % av den mobile energibruken. 

 

2.2.3 Total energibruk 

Figur 12 under viser den totale energibruken fordelt på sektor i Fræna i perioden 2005-2009, både 

stasjonær og mobil energibruk.  

 

Figur 12. Total sektorfordelt energibruk i perioden 2005-2009. 

Sett bort fra tall fra Hustadmarmor som er utelatt her, er husholdninger og veitrafikk de to viktigste 

sektorene for energibruk i Fræna med hhv 34 % og 29 % av den totale energibruken. I tillegg er 

tjenesteyting og industri og bergverk viktig med 14 og 13 % av den totale energibruken. De andre 

sektorene utgjør kun mindre andeler. 
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2.3 Klimagassutslipp Fræna kommune 

Tallene for klimagassutslipp som presenteres i dette kapitlet er utarbeidet av Klima- og 

forurensningsdirektoratet i samarbeid med SSB. Disse fører detaljert statistikk for utslippene fra de 

ulike sektorene i kommunene. Statistikken er utarbeidet ved å fordele de nasjonale utslipp på de 

ulike kommunene gjennom fordelingsnøkler. Dette gjør at det kan være unøyaktigheter i statistikken. 

Figuren under viser sektorfordelte klimagassutslipp i perioden 1991-2008. 

Tonn CO2-ekv 1991 1995 2000 2005 2008 2009 

Total   60 664 67 278 62 329 64 529 63 901 65 295 

Mobil 
forbrenning 

Veitrafikk 13 036 14 116 15 363 18 182 18 279 17 972 

Skipsfart m.m. 533 539 614 640 576 645 

Annen mobil forbrenning 4 633 6 981 4 724 5 419 5 258 6 380 

Sum mobil forbrenning 18 203 21 635 20 700 24 241 24 113 24 996 

Stasjonær 
forbrenning 

Industri og bergverk 2 999 5 382 2 769 3 373 2 807 3 092 

Andre næringer 1 370 1 366 1 317 1 052 1 465 1 259 

Husholdninger 1 389 1 414 991 945 1 108 716 

Sum stasjonær forbrenning 5 758 8 162 5 077 5 370 5 380 5 066 

Prosessutslipp 

Industri og bergverk 63 71 101 123 136 136 

Jordbruk 35 832 36 436 34 530 33 228 32 424 33 127 

Avfallsdeponigass 13 19 19 17 15 15 

Andre prosessutslipp 796 955 1 902 1 551 1 833 1 955 

Sum prosessutslipp 36 704 37 481 36 552 34 919 34 408 35 232 

Tabell 4. Utvikling i klimagassutslipp i Fræna kommune i perioden 1991-2008. 

Tabellen viser at jordbruk er den klart største kilden til klimagassutslipp i Fræna med omkring 50 % av 

de totale utslippene i 2009. Siden Fræna er den største jordbrukskommunene mellom Trondheim og 

Stavanger, er det naturlig at klimagassutslippene fra jordbruket er relativt høye. Imidlertid har 

klimagassutslippene fra jordbruket blitt redusert en del i perioden, med en reduksjon på ca. 9 % fra 

1995 til 2009. Veitrafikk er den nest største kilden til klimagassutslipp i Fræna med omtrent 28 % av 

de totale utslippene.  Utslippene fra veitrafikken har økt kraftig, ca. 38 %, i løpet av perioden 1991-

2009. Andre viktige kilder til klimagassutslipp er annen mobil forbrenning med 10 % av utslippene og 

industri og bergverk med 5 % av utslippene. Andre sektorer har kun mindre utslipp. 
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Figur 13. Sektorfordelte klimagassutslipp i Fræna i perioden 1991-2009. 

Figuren viser at prosessutslippene, hovedsakelig fra landbruket har minket noe siden midten av 90-

tallet, mens utslipp fra mobil forbrenning har økt endel i løpet av den aktuelle perioden, hovedsakelig 

som følge av økte utslipp fra veitrafikken. For stasjonær forbrenning har det kun vært mindre 

endringer i utslipp de siste 10-15 årene. Totalt økte utslippene en del tidlig på 90-tallet, men har 

stabilisert seg de siste 10 årene. 

 

Figur 14. Klimagassutslipp per innbygger i Fræna sammenlignet med Haram, Eide og Averøy. 
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Figur 14 viser klimagassutslipp per innbygger i Fræna sammenlignet med utslippene i Averøy, Eide og 

Haram. Som man ser av figuren ligger Fræna og Eide relativt likt i klimagassutslipp per innbygger, 

mens Haram ligger klart under og Averøy har de største utslippene.  

Grunnen til at Averøy har størst utslipp er søppelforbrenningsanlegget til Nordmøre 

Energigjenvinning. Fræna og Eide har til tross for forskjell i folketall og areal relativt lik topografi og 

næringsstruktur og er begge store jordbrukskommuner. Haram har klart lavest utslipp fra jordbruk av 

de fire kommunene, bare rundt en tredjedel av Fræna, og dette er i stor grad grunnen til at de ligger 

såpass lavt. 

Til sammenligning er gjennomsnittsutslippene for hele Norge vel 11 tonn/innbygger inkl. olje- og 

gassektoren og vel 8 tonn/innbygger eksklusiv olje- og gassektoren. I Møre og Romsdal er 

gjennomsnittsutslipp omtrent 9,2 tonn/innbygger. 

 

2.4 Kommunal energibruk i Fræna kommune 

2.4.1 Stasjonær energibruk i kommuneorganisasjonen 

Kommunene er en viktig aktør når det gjelder energi og klima i samfunnet, både som stor bruker av 

energi og som planlegger og forvalter av lovverk. Det er derfor viktig at kommunen kjenner 

utviklingen av energibruk i egen organisasjon og kan fatte grep for å redusere energibruken dersom 

det anses som nødvendig. Tabellen under viser energibruken i kommunale bygg i perioden 2009-

2011. 

 

Sektor 2009 [MWh] 2010 [MWh] 2011 [kWh] 

Helse og omsorg 1 666 000 2 086 000 2 794 000 

Administrasjon 1 551 000 1 272 000 1 769 000 

Skole 3 103 000 3 381 000 3 140 000 

Tekniske anlegg 1 277 000 1 621 000 1 338 000 

Sum 7 591 000 8 360 000 9 041 000 

Tabell 5. Energibruk i kommunale bygg i Fræna 

Tabellen viser at den totale energibruken i kommunale bygg og anlegg i Fræna kommune var på 

omkring 9 GWh i 2011. Dette er en økning på 19 % siden 2009. Økningen kan være noe misvisende 

ettersom feil på måling av gassforbruk førte til for lave avlesninger i 2009, og at dette i stedet ble 

registrert og fakturert i 2011. Totalt utgjør energibruken i kommunale bygg omkring 30 % av den 

totale stasjonære energibruken innenfor sektoren tjenesteyting, noe som viser at kommunen er en 

viktig aktør innenfor byggsektoren i Fræna. Energibruken er hovedsakelig elektrisitet, men det er 

også noe gassforbruk i enkelte bygg som er tilknyttet gassnettet i Elnesvågen. Totalt utgjør 

gassbruken omkring 2,8 GWh av den totale energibruken i kommunale bygg i tabell 5. 

Fræna kommune har allerede gjennomført en del arbeid omkring energieffektivisering i kommunale 

bygg, blant annet gjennom en Enøk-nemd som hadde som formål å drive enøkarbeid i kommunen. 

Mye av dette arbeidet ble gjennomført i perioden 2002-2007, usikker på videre utvikling. Blant annet 

ble det fokusert mye på drift av byggene og installert SD-anlegg på de fleste store kommunale bygg. 

Fra 2002-2007 ble det dokumentert en energisparing i kommunale bygg på omkring 1 000 000 
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kWh/år. En videreføring av arbeidet resulterte i en ny tiltakslista som ble utarbeidet våren 2009. 

Denne lista har også dannet grunnlag for søknad om tilskudd fra Enova. Dette arbeidet er imidlertid 

ikke videreført i særlig grad etter den tid, og det er blitt gjennomført få tiltak de siste 3-4 årene. 

Tabellen under viser en oversikt over de kommunale byggene i Fræna med største energibruk. 

Tabellen inneholder også oversikt over byggeår og areal for de ulike byggene. På den måten kan 

byggene sammenlignes med normtall fra Enova som er veiledende verdier for ulike typer bygg for 

hva de normalt sett vil bruke av energi.  

Bygg Byggeår Areal [m2] Energibruk [kWh] Normtall 
[kWh] 

Sparepotensial 
[kWh] 

Rådhuset 1965 3000  459 000 555 000 0 

Lundhaugen 1979  515 000 - - 

Fræna helsesenter 1984 4770 398 000 + 674 000 882 500 189 500 

Fræna sjukeheim 2007 4000 456 000 + 331 000 844 000 0 

Farstad aldersheim 1986 2500 373 000 662 500 0 

Fræna 
ungdomsskole 

1969 4808 300 000 + 506 000 783 700 22 300 

Hustad skole 1967 3670  461 000 598 200 0 

Haukås skole 1957 2400 349 000 391 200 0 

Bud skole 1956 2900 442 000 472 700 0 

Tornes skole 1952 2194 211 000 357 600 0 

Sum   5 475 000  211 800 

Tabell 6. Gjennomsnittlig energibruk i 2009-2011 i utvalgte bygg i Fræna kommune. 

Tabellene er utarbeidet basert på oppgitte tall for energibruk og sammenlignet med ENØK normtall 

fra Enova. Det er enkelte bygg som benytter gass til oppvarming. Dette er indikert ved at disse 

byggene har to tall under kolonnen for energibruk. Tallet bak plusstegnet er gassbruk i byggene dette 

finnes. Tabellen viser at de utvalgte byggene i Fræna har en energibruk på 5 475 000kWh og et 

energisparepotensial på 212 000 kWh per år. 

Den største energibruken i kommunale bygg i Fræna finner man i Fræna helsesenter, Fræna 

sjukeheim og omsorgssenter samt Fræna ungdomsskole. Det største sparepotensialet om man 

sammenligner med normtallene finner man i Fræna helsesenter med 189 500 kWh.  Tabellen 

indikerer at energibruken i kommunale bygg i Fræna ligger ganske bra an i forhold til normtallene.  

Dette er imidlertid en svært overfladisk analyse som kun tar hensyn til areal og byggeår, og gir bare 

en liten pekepinn på hvilket sparepotensial som finnes i disse aktuelle byggene. Bruksmønster, 

tekniske anlegg og andre faktorer som påvirker bruken er ikke tatt hensyn til. For en bedre innsikt i 

hvilke muligheter som finnes for å redusere energibruken i byggene, bør det gjennomføres mer 

inngående analyser. 
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2.4.2 Mobil energiforbruk i kommuneorganisasjonen  

Tabell 6 under viser anslått drivstofforbruk og klimagassutslipp som følge av det i Frænas 

kommuneorganisasjon i 2009. 

Type forbruk Anslått drivstofforbruk CO2-ekvivalenter 
Kommunale biler, drivstoff 65 000 l 167 250 kg 
Kjøregodtgjørelse 71 750 l 184 600 kg 

Sum 136 750 l 351 850 kg 

Tabell 7. Drivstofforbruk i kommuneorganisasjonen i Fræna i 2010. 

Forutsetninger: Forbrenning av 1 liter diesel medfører utslipp av 2,69 kg CO2, og tilsvarende 2,3 kg 

CO2 ved forbrenning av en liter bensin. Gjennomsnittlig drivstoffpris ved innhenting av utgifter til 

drivstoff er satt til 12,00 kr/l for diesel og 13,00 kr/l for bensin. Antatt gjennomsnittlig drivstofforbruk 

er satt til 0,8 liter per mil. Fordeling mellom bensin og diesel er satt til 30 % bensin og 70 % diesel.  

For utgifter for kjøregodtgjørelse er det benyttet 3,65 kr/km. 

Totalt sett er det på basis av innhentede data anslått at bruk av kommunale biler i Fræna kommune 

gir et klimagassutslipp tilsvarende drøyt 350 000 kg CO2-ekvivalenter.  Dette tilsvarer drøyt 0,5 % av 

de totale klimagassutslippene i kommunen og omkring 2 % av utslippene fra veitrafikken. Den 

kommunale bilparken står derfor en relativt liten del av kommunens totale klimagassutslipp. 

 

2.5 Framskriving av klimagassutslipp 

Utarbeidelse av prognoser for energibruk og klimautslipp er en svært kompleks utgave dersom man 

skal gå nøye til verks. Fullgode analyser krever avanserte dataverktøy der virkningen av faktorer som 

energipriser, CO2-kostnader, introduksjon av nye teknologier, offentlige avgifter etc. kan simuleres. 

Det er derfor lagt til grunn en enkel modell for prognosene i denne planen. 

En enkel prognose for klimautslipp er utarbeidet. I denne ligger det til grunn tre utviklingsretninger 

fra 2010. Det er fortsettelse av nåværende trend, det vil si en videre lineær fremskriving av 

utviklingen fra 1991-2009 som er gitt i avsnitt 2.3. Neste scenario er endring i retning av det fastsatte 

Kyoto-målet for Norge, det vil si 1 % økning i forhold til 1990-nivå. Det siste scenarioet er endring i 

retning av Regjeringens klimamål om 30 % reduksjon i klimagassutslippene innen 2020 i forhold til 

1990-nivå. 2/3, altså 20 % av dette skal tas gjennom innenlandske reduksjoner. Figur 15 viser 

utviklingsbanene for de tre ulike scenariene frem mot 2020. 
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Figur 15. Fremskriving av klimagassutslipp i Fræna kommune. 

En reduksjon tilsvarende regjeringens klimamål nasjonalt i Fræna, altså 20 % i forhold til 1990-nivå, 

tilsvarer en reduksjon på knapt 25 % i forhold til dagens klimagassutslipp i Fræna. En slik reduksjon vil 

sannsynligvis kreve en kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra jordbruk i Fræna, samt en 

reduksjon i utslipp fra veitrafikk. Utslippene fra veitrafikken kan bli noe redusert ved innføring av ny 

teknologi for lavutslippsbiler, men reduksjon i utslippene fra jordbruk er langt mer krevende og kan 

kun i begrenset grad gjennomføres uten reduksjon i aktiviteten i jordbruket i kommunen. 
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3 Energiressurser Fræna kommune 

3.1 Dagens energiproduksjon 

Dagens energiproduksjon i Fræna er begrenset til produksjon av damp fra gass på Tine Meieriet 

Elnesvågen samt noe gassbruk i kommunale bygg i Elnesvågen. På Tines anlegg finner man et anlegg 

og et årlig varmebehov på omkring 10 GWh. Gassbruken i kommunale bygg er begrenset til en 

håndfull bygg og et årlig forbruk på omkring 2,5 – 3 GWh. Gassnettet er beskrevet nærmere i avsnitt 

3.3.  

 

3.2 Vannkraft 

Vannkraft er den overlegent viktigste energikilden i det norske kraftsystemet. Over 95 % av den 

norske elektrisitetsproduksjonen kommer fra vannkraftverk. De aller fleste større vassdragene er 

allerede utbygd, men økende kraftpris etter årtusenskiftet har gjort småkraft, vannkraftverk opptil 10 

MW, svært aktuelt i store deler av Norge. Både private aktører og offentlige eide kraftselskaper har 

vist stor interesse for utbygging av mindre vannkraftprosjekter. 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har ved hjelp av en ny metode for automatisk 

ressurskartlegging av små kraftverk kartlagt småkraftpotensialet i Norge. Metoden bygger på digitale 

kart, digitalt tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnadsmanualer. Tabell 7 viser 

småkraftpotensialet i Fræna kommune funnet i NVEs kartlegging. 

 
Samlet Plan 1000-
9999 kW 

50-999 kW under 3 
kr 

1000-9999 kW 
under 3 kr  

50-999 kW mellom 
3-5 kr 

1000-9999 kW 
mellom 3-5 kr 

SUM 
potensial   

NAVN Ant MW GWh Ant MW GWh Ant MW GWh Ant MW GWh Ant MW GWh Ant MW GWh 

Fræna 0 0,0 0,0 1 0,6 2,3 1 1,3 5,4 4 1,0 4,0 0 0,0 0,0 6 2,9 11,7 

Tabell 8. Småkraftressurser i Fræna kommune. 

Tabellen viser at det potensialet for småkraftproduksjon i Fræna er relativt lite. Kun 6 mulige 

prosjekter med en anslått totalproduksjon på 11,7 GWh er funnet. Ingen av dem er foreløpig blitt 

realisert, men det finnes en konsesjonssøknad i kø hos NVE for Malme og Røshol kraftverk som er 

konsesjonssøkt av Istad Kraft AS. For kraftverket er det oppgitt en effekt på 2,2 MW og en potensiell 

årsproduksjon på 6,4 GWh. Utover dette er det ikke kjennskap til flere planlagte vannkraftprosjekter. 
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3.2 Vindkraft 

Fræna kommune har ikke egnede områder til vindkraft. 

Det området som tidligere ble regnet som egnet, ute på Hustad og Gulemyrene, Viste seg heller 

ikke å være egnet. Stadkraft sine planer om et vindkraftanlegg med 39 vindturbiner ble avslått 

av NVE den 23. juni 2008. 

NVE avslo konsesjonssøknaden på bakgrunn av en helhetlig og samlet vurdering av alle 

vesentlige fordeler og ulemper tiltaket ville medføre for samfunnet. NVE legger i sitt vedtak vekt 

på at vindressursene i planområdet ikke er så gode som for de andre vindkraftverkene i Møre og 

Romsdal. 

NVE la også vekt på at tiltaket vil ha visuell virkninger for landskap, kulturmiljøer/kulturminner 

og friluftsliv, og at tiltaket kan påvirke fuglelivet i området. 

Fræna kommune og Møre og Romsdal fylke støttet heller ikke vindkraft. 

 

3.3 Gasskraft 

Med ilandføringsanlegg for Ormen Lange på Nyhamna i nabokommunen Aukra, er det gode 

muligheter i regionen for utnyttelse av gass til energiformål. I den forbindelse har Industrikraft Møre 

søkt om og fått innvilget konsesjon til et gasskraftverk i Elnesvågen med en installert generatoreffekt 

på inntil 450 MW og årlig energiproduksjon på omkring3,5 TWh. Konsesjonen ble imidlertid gitt med 

den betingelse at det også bygges anlegg for rensing og lagring av CO2. Dette gjør med dagens 

rammebetingelser prosjektet ulønnsomt, og det er av den grunn foreløpig lagt på is. 

I tillegg til gasskraftverk er det flere ganger blitt diskutert at man skal legge til rette for bruk av LNG i 

Fræna, og det er også utbygd et gassnett i sentrum av Elnesvågen. Gassnettet er vist i figur 16 under. 

I tillegg til inntegnet trasé er det også en stikkledning til det nye sykehjemmet som ikke er med på 

kartet.  
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Figur 16. Utbygd gassnett i Elnesvågen. 

Gassnettet forsynes fra en LNG-tank ved Tine meierier som har et driftstrykk på 4 bar og forsynes 

med LNG fra Naturgass Møre.  Herfra går det et 160 mm gassrør på strekningen inn mot sentrum i 

Elnesvågen. Gassrøret forsyner følgende bygg med gass: Frænahallen, Fræna helsesenter, Bøtunet, 

Fræna sjuke- og omsorgssenter samt Fræna ungdomsskole. Totalt utgjorde gassbruken på disse 

byggene i 2010 omkring 2,8 GWh. Kommunen har generelt gode driftserfaringer med anlegget og 

etter noen innkjøringsproblemer har anlegget fungert tilfredsstillende med få driftsproblemer.  

Det er ingen konkrete planer for videre utbygging av gassnettet, men det arbeides med å få inn et 

areal i kommuneplanen for blant annet nytt idrettsanlegg og skoleområde i Elnesvågen. Da vil det 

være naturlig med videre påkobling. Dersom det skulle bli bygd et gasskraftverk i Elnesvågen på sikt 

vil det også legge til rette for helt andre muligheter når det gjelder bruk av overskuddsvarme fra 

dette til oppvarming av bygg og andre varmeformål i Elnesvågen. Imidlertid ser det per dags dato 

som et eventuelt gasskraftverk er langt unna realisering. 

 

3.4 Varmepumper 

Varmepumper er en teknologi som kan flytte varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. Dette 

skjer ved prinsippet at en gass blir varmere hvis trykket økes, mens den blir kaldere hvis trykket 

reduseres. Ved å komprimere og ekspandere et fluid er det derfor mulig å pumpe varme fra en 

relativt kald omgivelse (ute) til en varmere omgivelse (inne). Varmepumpen må tilføres elektrisk 

energi for å drive pumpeprosessen, men varmepumpen vil avgi større effekt (typisk i et forhold 3:1) 

enn den må tilføres. 

Det finnes flere ulike typer varmepumper. De inndeles gjerne etter hvilket medium varmen hentes 

fra og hvor de avgir varme. En ”luft-til-luft”-varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir den 

direkte til innelufta. En ”vann-til-vann”-varmepumpe henter varme fra sjø, innsjø, grunnvann e.l. og 

avgir varme til et vannbårent system i bygningen. Luft-til-luft er den klart billigste og vanligste typen 

varmepumpe. Vann-til-vann- varmepumpe er gjerne benyttet for større bygg hvor det er installert 

vannbåren varme. 

Varmepumper har oppnådd stor utbredelse i norske boliger det siste tiåret. Ifølge Norsk 

varmepumpeforening var det er 2008 installert nærmere 300 000 varmepumper i norske boliger. I 

2005 produserte varmepumper i Norge totalt 6 TWh energi, hvorav boliger og næringsbygg stod for 

2,3 TWh hver, mens resten var varme til industri og fjernvarmeanlegg. Total energibesparelse som 

følge av varmepumpene var omkring 4 TWh. 

Det er vanskelig å anslå det totale potensialet for varmepumper i Fræna. Den totale 

elektrisitetsbruken i husholdninger og tjenesteyting i kommunen er på omtrent 90-100 GWh. Av 

dette brukes mellom 50 og 60 % til oppvarming og tappevann. Dette betyr at det kan anslås et 

teoretisk potensial for varmepumper på 50-55 GWh. Dette ville gitt en energibesparelse på omkring 

30-35 GWh. Det realistiske potensialet er dog sannsynligvis betydelig lavere. 

 



Energi- og klimaplan Fræna 
 

32 
 

 

3.5 Biobrensel 

Bioenergi er en betydelig energikilde i Norge. De viktigste bioenergibærere i Norge er ved, flis, bark 

og annet treavfall som rivingsvirke, sagflis, mm. 

 

Fotosyntesen er grunnlaget for all produksjon av biomasse. Gjennom fotosyntesen utnytter klorofyll 

solenergi til å produsere organisk materiale av CO2, vann og mineraler. Bioenergi er energi som 

frigjøres ved omforming av forskjellige typer organisk materiale. Vi kan derfor med rette si at 

bioenergi er lagret solenergi, og at bioenergi er en fornybar og CO2-nøytral energikilde. 

 

Bioenergi har flere anvendelsesområder, og innebærer utnyttelse av flere former for biobrensel som 

varierer i tilgjengelighet, omfang, pris og krav til teknologi og infrastruktur. Forbrenningsteknologiene 

som benyttes er kjente, og varierer lite i forhold til teknologi for forbrenning av fossilt brensel. Ser en 

bort fra tradisjonell vedfyring i punktvarmekilder, har bioenergi hittil ikke vært benyttet for 

oppvarming av bolig- og næringsbygg i særlig stor grad. Bioenergi er imidlertid godt egnet til 

oppvarming, og kan ha en utnyttelsesgradgrad på 80-90 prosent ved bruk av fyrkjeler som brenner 

foredlet biobrensel, pellets, briketter og liknende på tilsvarende måte som olje.  

Under er det oppgitt tall for skogressurser i Fræna. 

Skogressurser Fræna 

Produktiv barskog 40 000 daa 

Produktiv blandingsskog 6000 daa 

Produktiv løvskog 50 000 daa 

  

Balansekvantum 5000 m3 

Tilvekst 11 000 m3 

Avvirkning  171 m3 

Tabell 9. Skogressurser i Fræna kommune 2010. 

Avvirkningen er basert på innmeldt avvirkning. Tallet er i realiteten mye høyere. Vedhogst og 

sagtømmer til eget bruk utgjør en stor del av samlet avvirkning. 

Det antatte balansekvantumet av skog i Fræna vil kunne tilsvare knapt 8,5 GWh varme ved 

forbrenning, mens den årlige tilveksten utgjør omkring 18 GWh varme ved forbrenning. Dette 

forutsetter 50 % fuktighet på trevirket, 1 m3 veier 900 kg og at en oppnår 80 % virkningsgrad ved 

forbrenning.  

En forutsetning for å utnytte mer bioenergi til oppvarming er utbygging av fjern- og nærvarmenett 

og/eller systemer for vannbåren varme i bygg. 

Et annet aktuelt område innen bioenergi i dag er biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel. Med 

bakgrunn i landbruksstatistikk fra Fræna kommune er det beregnet hvilket potensial det for 

produksjon av biogass i Fræna. Under er det vist statistikk for antall dyr i landbruket i Fræna og 

beregnet energimengde som kan utnyttes fra disse. 
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Kategori dyr Antall dyr, 2010 Potensial, Nm3/dyr/år Sum Nm3/år 

Melkekyr 2870 336 964 320 

Ammekyr 270 336 90 720 

Øverig storfe 6930 168 1 164 240 

Sum 10070  2 219 280 

Tabell 10. Biogasspotensial i Fræna. 

Energiinnhold biogass: 6,5 kWh/Nm3 

Årlig energipotensial fra biogass i landbruket Fræna:   14,4 GWh 

Dette er kun et teoretisk makspotensial og den reelle energimengden vil være klart mindre. Energi vil 

gå tapt både i forråtningsprosessen og ved energiproduksjon. Samtidig er det en stor fordel for 

lønnsomheten ved biogassanlegg at man har store gårdsenheter som ligger nær et eventuelt anlegg. 

Det vil neppe være aktuelt for alle gårdsbruk i Fræna å levere gjødsel til et eventuelt biogassanlegg. 

 

3.6 Spillvarme 

Spillvarme kan defineres som varme fra industrielle prosesser som ikke kan nyttiggjøres i den 

aktuelle prosessen. Varmen kan derfor benyttes til oppvarmingsformål dersom det finnes aktører i 

nærheten som kan nyttiggjøre seg overskuddsvarmen fra de industrielle prosessene.  

Per dags dato er man ikke kjent med at det finnes aktører i Fræna kommune som har 

overskuddsvarme av betydning som kan benyttes til oppvarmingsformål. De industrielle aktørene i 

kommunen, først og fremst Hustadmarmor, benytter hovedsakelig elektrisitet til maskinelle formål 

og dette gir ikke noen spillvarme av betydning.  

 

3.7 Solvarme 

I Norge regnes det som lite aktuelt å benytte solceller til produksjon av elektrisitet fra solenergi pga 

lav intensitet på solinnstrålingen her i landet. Derimot er det muligheter for at solvarme kan bidra til 

romoppvarming og varming av tappevann. Prinsippet for solvarme er vist i figur 19 og består av 

innsamling av solenergi, lagring av energien og distribusjon av den til romoppvarming og/eller til 

tappevann. 
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Figur 17. Prinsippskisse for et solvarmeanlegg. 

Et solvarmeanlegg vil typisk dimensjoneres til å dekke 50 prosent av tappevannsbehovet eller 30-40 

% av varmebehovet i et kombinert system som dekker både oppvarming og tappevann. Energien som 

kan nyttiggjøres per kvadratmeter solfanger avhenger av type solfanger, bruksmønster og geografisk 

plassering, men typiske tall for norske forhold ligger på 400-450 kWh/m2/år.  Det kan også søkes om 

tilskudd fra Enova for installasjon av solvarmeanlegg. 

Det totale potensialet for solvarme i Fræna er vanskelig å anslå, men dersom man antar at alle 

boliger og næringsbygg konverteres til solvarme og 30-40 % av oppvarmingsbehovet dekkes av 

anlegget, vil potensialet for solvarme ligge omkring 30-40 GWh. Det reelle potensialet når man tar 

økonomiske og praktiske faktorer i betraktning vil imidlertid være betydelig lavere. 

 

3.8 Avfall 

Tall for avfallsmengder i Fræna kommune er hentet fra Romsdalshalvøya interkommunale 

renovasjonsselskap (RIR) som er eid av sju kommuner i Romsdal og på Nordmøre og samler inn 

husholdningsavfall fra ca. 20 000 abonnenter. Tabellen under viser avfallstall for Fræna kommune 

fordelt på avfallstype. 

Avfallsmengder i Fræna [tonn] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Bio 492 530 676 864 818 

Papir 524 589 562 546 555 

Plast 75 80 92 101 102 

Rest 1236 1333 1260 1107 1135 

Glass/metall 131 126 114 137 123 

Klær og sko 33 35 31 36 44 

Sum 2491 2693 2734 2789 2778 

Tabell 11. Avfallsmengder for Fræna kommune i perioden 2005-2009. 

RIR har ikke detaljerte statistikker for avfallsmengder i hver enkelt kommune, men kun samlet for 

alle kommunene hvor de har ansvaret for innsamling av avfall. Tallene for Fræna kommune er derfor 
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basert på å gange avfallsmengde/innbygger i hele RIR-området med innbyggertallet i Fræna. Dette 

betyr derfor at man antar samme avfallsmengde/innbygger i hele RIR-området.  

Den totale energimengden av det avfallet som produseres i Fræna er anslått til omkring 6 GWh, 

dersom man regner med en energimengde på vel 3 kWh/kg. Det regnes da med at det er kun 

restavfall og bioavfall som kan brukes til energigjenvinning, mens resten av avfallet som papir, plast, 

glass, etc. gjenvinnes. 

Kommunen rapporter også avfallsmengder gjennom KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering), tabell 

11. Disse kan en forvente blir rapportert likt også i framtiden. Dette er et poeng hvis kommunen 

setter seg mål om å redusere avfallsmengdene i framtiden.  

Avfallsmengde fra KOSTRA [tonn] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fræna 2522 3973 4293 3979 3547 3343 

Haram 2561 3024 3253 3488 3251 3389 

Averøy 2480 2378 2352 2510 2299 2261 

kg per innbygger Fræna 280 437 470 433 383 359 

kg per innbygger Haram  294 350 378 405 374 388 

kg per innbygger Averøy 455 444 438 465 422 413 

Tabell 12. Avfallsmengder i tonn i Fræna sammenlignet med Haram og Averøy fra KOSTRA-tall. 

Avfallsmengdene i Fræna økte en del frem mot 2007, men har avtatt etter den tid. Sammenlignet 

med Haram og Averøy ligger avfallsmengde per innbygger noe lavere i Fræna, men dette forandrer 

seg noe fra år til år. 
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4 Utfordringer 

4.1 Globalt 

Generelt er det de rikeste nasjonene i verden som står for de største utslippene av klimagasser. 

Samtidig er det en etisk utfordring med en forventet velstandsutvikling i u-landene. Med en stor 

velstandsutvikling i folkerike land som India, Kina og Brasil vil energiforbruk og dermed 

klimagassutslipp i disse landene øke sterkt.  

For at utviklingslandene skal ha mulighet til å nærme seg samme nivå i levestandard som den 

industrialiserte del av verden, må i-landene ta den største belastningen ved kutt i utslipp av 

klimagasser samtidig som de må sørge for teknologioverføring til utviklingslandene slik at de kan 

unngå betydelige økninger i klimagassutslippene ved velstandsutvikling og forbruksvekst. 

De fleste nasjoner og internasjonale organisasjoner som jobber aktivt mot utarbeidelse av nye 

klimaavtaler sikter mot en utslippsreduksjon som skal forhindre en økning i jordens 

middeltemperatur på over 2 °C utover førindustrielt nivå. I følge mange eksperter vil en økning 

utover dette føre til selvforsterkende klimaeffekter blant annet gjennom smelting av tundra som vil 

frigjøre enorme mengder metan, og reduksjon i ismengde som gir redusert refleksjon og økt 

absorpsjon av solenergi. Slike selvforsterkende effekter vil forsterke klimakrisen ytterligere og gjøre 

det langt vanskeligere å oppnå fastsatte klimamål.  

Dersom målet om maksimalt 2 °C temperaturstigning skal nås, må det rask og resolutt handling til fra 

de største nasjonene både når det gjelder utslippskutt i egne land og støtte til utslippskutt i 

utviklingsland. For at temperaturmålet skal nås er det antatt at klimagassutslippene må kuttes med 

minimum 50 % innen 2050 og reduseres ytterligere etter det. Med en økning i verdens folketall til 

over 10 mrd og en betydelig velstandsøkning i utviklingsland, vil en slik reduksjon stille krav både til 

betydelige investeringer og teknologiutvikling innenfor områder som energieffektivisering, transport, 

industri og renseteknologi for CO2. 

 

4.2 Nasjonalt 

I 5 av de siste 10 årene har det vært underskudd av elektrisk energi i Norge. Det året med størst 

importbehov av elektrisk energi blant disse årene var 2005, da underskuddet var 11,5 TWh. 

 

Klimagassutslippene har steget med 11 prosent fra 1990 til 2007. I 2008 var det en svak nedgang i 

utslippene i forhold til året før, noe som kan skyldes redusert aktivitet i industrien som følge av 

finanskrisen. Tall fra det norske utslippsregnskapet, som Statistisk sentralbyrå utarbeider i nært 

samarbeid med Statens forurensningstilsyn, viser at utslippene igjen kommer til å øke.  

 

De samlede norske klimagassutslippene var på 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Dette er en 

vekst på 8,5 prosent siden 1990. Mesteparten av veksten skjedde i perioden fram til 1999, mens 

utslippene etter dette har vært ganske stabile.  
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De tre utslippskildene industri, olje- og gassvirksomhet og veitrafikk stod for henholdsvis 26, 27 og 18 

prosent, til sammen 72 prosent, av det samlede klimagassutslippet i 2005. Det er imidlertid også 

andre viktige utslippskilder; landbruket var ansvarlig for 8 prosent av utslippene, innenriks sjøfart og 

fiske for 7 prosent, mens luftfart og andre mobile kilder sto for drøyt 5 prosent. Øvrige utslippskilder 

som f.eks. boligoppvarming og avfallsdeponering utgjorde til sammen nær 8 prosent av utslippene. 

For å oppnå Kyoto-målet må utslippene kuttes med knapt 7 % innen 2012 i forhold til dagens nivå. En 

reduksjon på 30 % i forhold til 1990-nivå innen 2020, hvorav minimum 2/3 av kuttene skal 

gjennomføres innenlands, innebærer et innenlands utslippskutt på omkring 23-24 % av dagens nivå. 

For å oppnå slike reduksjoner må det gjennomføres kraftige tiltak innen de sektorene som slipper ut 

storparten av klimagassene. Nødvendige tiltak vil da være elektrifisering av norske oljeinstallasjoner, 

innfasing av klimavennlig kjøretøypark samt energieffektivisering innen industri, næring og 

husholdninger. 

En fremlagt plan av BI, Sintef og EBL mener at flg. tiltak vil være tilstrekkelig til å redusere 

klimagassutslippene med 16 mill. tonn CO2-ekvivalenter, nok til å oppfylle målene i klimameldingen: 

• Fase ut all oljefyring 

• Elektrifisere 20 % av personbilparken 

• Elektrifisere 25 % av olje- og gassvirksomheten offshore 

• Installere karbonfangst- og lagring på seks industrielle punktutslipp 

• Intensivere arbeidet med energieffektivisering på noen spesielle områder. 

 

 

4.3 Viktige sektorer lokalt 

4.3.1 Kommunal sektor 

Kommuneorganisasjonen er som nevnt ovenfor en svært viktig aktør i energi- og klimaarbeidet. 

Kommunen har en rekke muligheter både til selv å sette i verk tiltak og til å motivere andre i 

kommunen som næringslivet, organisasjonene og lokalbefolkningen. Samlet kan norske kommuner 

bidra til utslippskutt tilsvarende 8 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, viser SFTs tiltaksanalyse. Dette er 

fordelt på stasjonær energibruk (4,5 millioner tonn), areal- og transportplanlegging (1,4 millioner 

tonn), landbruk (1,2 millioner tonn) og avfall (1,16 millioner tonn). Analysen har konsentrert seg om 

tekniske tiltak. I tillegg kan kommunene bidra til betydelige utslippsreduksjoner ved å stille miljøkrav 

ved innkjøp av blant annet transporttjenester. 

Den viktigste utfordringen lokalt er å avgjøre hvor man skal sette inn ressursene for å redusere 

klimagassutslippene og energibruk. I mange tilfeller er det vanskelig å avgjøre innen hvilke områder 

og sektorer man skal satse for å redusere klimautslipp og effektivisere energibruk mest mulig til en 

lavest mulig kostnad. For at man skal effektivt redusere utslipp av klimagasser, er det nødvendig med 

et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører. Det er private aktører som er kilde til den 

klart største delen av klimagassutslippene i Norge, men for at det skal bli tatt grep for å redusere 

utslippene er det ofte nødvendig at offentlige myndigheter griper inn gjennom lovverk, reguleringer, 

planlegging, tilrettelegging og støtteordninger. Under er det gjennomgått noen av de mulighetene 

som lokale myndigheter har for å påvirke energibruk og utslipp av klimagasser i sitt lokalmiljø. 
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Kommunen har en rekke ulike roller på energiområdet og har derfor store muligheter til å påvirke 

både energiforbruk, energiforsyning og utslipp fra transportsektoren, avfallshåndtering og landbruk. 

 

Lokalpolitisk aktør 

Kommunen har ulike roller som lokalpolitisk aktør. I tillegg til oppgaver i tilknytning til 

kommuneplanlegging og drift kan kommunen være pådriver ovenfor næringsliv, organisasjoner og 

befolkning. Dette arbeidet kan skje både gjennom informasjonskampanjer og ved å ta initiativ til 

ulike LA 21-nettverk. I tillegg kommer andre oppgaver som kommunen har. Blant annet er 

kommunen ofte en viktig kilde til informasjon for innbyggerne og kan koordinere prosjekter som 

krever samarbeid mellom næringsliv og politiske aktører. 

 

Planlegging 

Gjennom plan- og bygningsloven er kommunene tildelt et helhetlig og langsiktig planansvar, først og 

fremst gjennom kommuneplanen. Under kommuneplanen kan det sortere en lang rekke plantyper, 

fra de lovpålagte reguleringsplaner til kommunedelplaner for transport, energiforsyning, 

næringsplaner osv. Gjennom en helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging kan man påvirke og 

redusere energibruk og klimagassutslipp. 

 

Lovforvaltning 

I byggesaker skal kommunen følge opp tekniske forskrifter i henhold til PBL, hvor det i 2007 ble satt 

strengere krav til bygningers energieffektivitet. Det er også satt krav til at alle boliger skal ha 

mulighet til å benytte nye fornybare energikilder til oppvarmingsformål hvis dette ikke medfører 

betydelige merkostnader. At kommunen stiller krav om og har kompetanse til å vurdere om dette 

kravet er oppfylt vil ha stor påvirkning på klimagassutslippene fra bolig- og energisektoren.  

 

Byggeier 

Kommunen forvalter normalt en stor og variert bygningsmasse. Kommunen er dessuten ofte en av 

de store byggherrene i lokalsamfunnet. Kommunens egne prosjekter som for eksempel 

administrasjonsbygninger, idrettshaller og skoler kan ha en stor signaleffekt. Slike prosjekter kan 

også stimulere lokale leverandører til å velge alternative og mer miljøvennlige løsninger. Eksempelvis 

vil økt bruk av tre gi positiv effekt i forhold til CO2. 

 

Innkjøp og tjenesteproduksjon 

Kommunen kan sette miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester og ved velge klimavennlige 

løsninger ved egen tjenesteproduksjon og aktivitet. 

 

Næringsutvikling 

De fleste kommuner har næringsutvikling som et høyt prioritert mål. Hvilke type næringsliv, 

plassering av arbeidsplasser i kommunen og tilrettelegging for fornybar energi vil påvirke 

klimagassutslippene. Kommunen kan også ha en viktig pådriverrolle i å etablere verdikjeder for 

utnyttelse og produksjon av fornybare ressurser. 

 

Eier av energiselskap 

Mange kommuner eier eller har eierandeler i energiverk. Gjennom et aktivt eierskap kan 

kommunene påvirke energiforsyning og energibruk i kommunen og regionen. 
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Kunnskapsformidling 

Gjennom undervisning i skole og barnehager legges noen av premissene for fremtiden. Energi kan 

være et velegnet tema i blant annet prosjektundervisning. Kommunen kan også bidra til å heve det 

generelle kunnskapsnivået i befolkningen omkring energi- og miljøspørsmål blant annet gjennom 

brosjyrer, kampanjer, informasjonsspredning, kursing, foredag etc. av privatpersoner og 

virksomheter. 

 

For at nasjonale og internasjonale mål om produksjon av fornybar energi, energieffektivisering og 

reduksjon av klimagassutslipp skal oppnås, er det helt nødvendig med et godt samarbeid mellom 

offentlige myndigheter og private aktører. Her er kommunene svært viktig på lokalt og regionalt nivå 

og vil blant annet gjennom punktene som er nevnt ovenfor spille en viktig rolle i arbeidet omkring 

energi og klima i de kommende årene.  

 

Gjennom et bevisst fokus på hvilke virkemidler de er i besittelse av og god planlegging, kan 

kommunene være en viktig bidragsyter for en bærekraftig utvikling og reduksjon av energibruk og 

klimagassutslipp. I tillegg vil et fokus på disse områdene bidra til lokal og regional næringsutvikling 

gjennom såkalte grønne arbeidsplasser omkring arbeidet med utbygging av ny fornybar energi, tiltak 

innen energieffektivisering i bygg og industri og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp.  

 

4.3.2 Energiproduksjon 

Det er ikke funnet noe stort potensial for fornybar energiproduksjon i Fræna kommune. Det er 

anslått et vannkraftpotensial i Fræna gjennom NVEs småkraftkartlegging på drøyt 11 GWh. Det er et 

konsesjonssøkt for et kraftverk på omkring 6 GWh. Utenom dette er det ikke kjennskap til noen 

konkrete planer for vannkraftproduksjon i Fræna kommune.  

Det er rimelig gode vindforhold i Fræna kommune, noe som kunne dannet utgangspunkt for en 

vindkraftutbygging. Dog har NVE tidligere avslått en konsesjonssøknad om vindkraftverk i Fræna og 

det finnes nå ingen konkrete planer om en ny søknad. Det antas derfor som usannsynlig at 

vindkraftproduksjon er en reell mulighet i Fræna de kommende årene. 

Bruk av gass til energiformål har også vært et aktuelt tema i Fræna. I Elnesvågen er det utbygd et 

gassnett som forsyner deler av sentrumsområdet. Gassnettet forsyner en håndfull kommunale bygg 

og den totale gassbruken per i dag tilsvarer en årlig energibruk på omkring 2,5-3 GWh. Det er 

imidlertid ikke noen konkrete planer om utvidelse av nettet per dags dato. 

Industrikraft Møre har også fått konsesjon til bygging av et gasskraftverk i Elnesvågen. Konsesjonen 

gjelder for et kraftverk på inntil 450 MW, noe som kan gi en årlig energiproduksjon omkring 3,5 TWh. 

Et kraftverk av denne størrelsen kunne vært en svært viktig bidragsyter for å bøte på det store 

energiunderskuddet i regionen. Et vilkår i konsesjonen er imidlertid at kraftverket skal tilknyttes et 

anlegg for fangst og lagring av CO2. Dette gjør at bygging av et kraftverk per dags dato er ulønnsomt, 

og planene er foreløpig lagt på is. 

Det finnes noen bioenergiressurser i kommunen. På basis av oppgitte tall for tilveksten av skog er det 

anslått et bioenergipotensial på 18 GWh i Fræna. Det reelle tallet for hvor mye av dette som kan 

utnyttes er nok klart lavere. For bønder og grunneiere med store skogressurser kan det være en 
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interessant tilleggsnæring å satse på bioenergi.  Dette krever både store investeringer i utstyr, samt 

en målrettet satsing over lengre tid med målrettet skogpleie for å utnytte skogarealene best mulig. 

Dette er neppe realistisk uten bedre støtteordninger fra statlig hold direkte rettet mot økt uttak og 

bruk av skogens ressurser.  

Tine Meieret Elnesvågen har også gjennomført en utredning om produksjon av biogass fra 

avfallsprodukter fra fabrikken. Det er ikke kjennskap til om det er planer for en videreføring av 

utredningen med en konkret utbygging av et anlegg.  

 

4.3.3 Jordbruk og skogbruk 

For en kommune som Fræna med et stort antall sysselsatte innen primærnæringene vil det derfor 

være naturlig at en satsing innen energi- og klima har landbruk og skogbruk som en sentral del av 

satsingen. Jordbruket har både vesentlige utslipp fra drift gjennom metanutslipp fra drøvtyggere og 

husdyrgjødsel, CO2-utslipp fra myr- og åkerdyrking, samt utslipp av lystgass fra bruk av nitrogen i 

gjødsel og fôr. I tillegg er jordbruket og skogbruket svært sentrale ved en eventuell satsing innen 

bioenergi samt en stor utslippskilde av klimagasser. Sektoren er derfor sentral også ved mål om 

reduksjon av klimagassutslipp. 

Jordbruket er den største kilden til klimagassutslipp i Fræna kommune, og står for omkring 50 % av 

de totale klimagassutslippene. De viktigste utslippene i landbruket stammer fra metan og lystgass. 

Metanutslippene kommer hovedsakelig som følge av dyrenes fordøyelse. Disse utslippene kan det 

derfor være vanskelig å gjøre noe med, men fôrblandingen til dyrene har en viss betydning. Det er 

anslått at man kan redusere metanutslippene med 10-20 % ved å kunne tilpasse fôrblandingen til 

husdyrene og da først og fremst til storfe som utgjør den overlegent største andelen av 

metanutslippene i landbrukssektoren.  

Lystgass oppstår ved nedbrytning av nitrogenforbindelser i jord og husdyrgjødsel lagret under 

oksygenfattige forhold. Utslippene øker fra jord som er sur, fuktig og hardpakket. Det er også en del 

lystgassutslipp fra dyrkede myrer og nedbryting av vekstrester som halm i jorda. Redusert bruk av 

kunstgjødsel ved omlegging til økologisk drift vil være en åpenbart tiltak.  

Landbruk Nordvest har gjennomført nitrogenbalanseberegninger for 50 gårdsbruk i Fræna, Midsund, 

Gjemnes, Surnadal og Rindal. Beregningene viste et stort overforbruk av nitrogen som medfører 

utslipp av lystgass og annen forurensning. Foreslåtte tiltak for å bøte på dette er blant annet:  

• Utvidelse av gjødsellagerkapasiteten 

• Effektivisering av spredningsarbeidet 

• Bedring av dreningsforholdene på jordbruksarealet 

Slike tiltak vil øke nitrogeneffektiviteten og redusere utslippene av lystgass og dermed 

klimagassutslippene. 

Ved nydyrking av myr vil store mengder CO2 kunne slippes ut i atmosfæren. Måten nydyrking av myr 

skjer på vil påvirke frigjøringen av lagret karbon. Ved omgraving (myrlaget blir gravd ned under et lag 

med sand eller grus) blir CO2-frigjøringen svært moderat. Utslipp fra fossile brenselskilder som olje, 

gass og diesel i motorer og kjøretøyer i landbruket har også en viss effekt, men forholdsvis beskjeden 
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i forhold til utslippene fra metan og lystgass. Konvertering til eller innblanding av biodrivstoff vil 

derfor være et tiltak som reduserer CO2-utslippene fra landbruket.  

Produksjon av biogass er på landsbasis et av de viktigste tiltakene som kan gjennomføres for å 

redusere klimagassutslipp fra landbruket. Biogassen vil kunne erstatte fossile brensler som f.eks. 

fyringsolje eller bensin/diesel og derfor CO2-utslippene ved forbrenning av disse. I tillegg vil 

produksjon av biogass medføre reduserte utslipp av lystgass og metan i jordbrukssektoren. Fræna 

kommune med sine store jordbruksarealer bør også være en kommune hvor et biogassanlegg kan 

være realiserbart. Dette vil kreve samarbeid, god planlegging og offentlig støtte, men et pilotanlegg 

for biogassproduksjon kan være et alternativ i Fræna for å redusere klimagassutslippene fra 

jordbruket. 

Skogbruket er en potensielt svært viktig sektor med tanke på klimagasser først og fremst med tanke 

på skogens muligheter for opptak av CO2. Det er beregnet at årlig nettoopptak av den norske skogen 

de siste fem årene har vært på 25-30 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer rundt halvparten av 

klimagassutslippene fra andre sektorer. Det store opptaket skyldes en kontinuerlig og stor økning i 

stående volum og tilvekst, mens hogsten har vært relativt stabil. Pga. skogens alderssammensetning 

er det forventet at opptaket vil avta i årene fremover. Her bør landbruksnæringen selv være sitt 

ansvar bevisst ved å bruke mest mulig tre i sine driftsbygninger. Gårdsvarmeanlegg er også et aktuelt 

tiltak med tanke på økt bruk av bioenergi. 

 

4.3.4 Transport og veitrafikk 

Etter utslipp fra jordbruket er veitrafikken den viktigste utslippskilden i Fræna kommune. Store 

avstander og spredt befolkning gir vanligvis forholdsvis høye utslipp per innbygger fra veitrafikk. 

Fræna har til gjengjeld ikke noen veier som er en del av stamveinettet med stor gjennomfartstrafikk 

slik som flere andre kommuner i regionen.   

I ”Klimakur 2020” er det listet opp en rekke ulike tiltak som kan bidra til å redusere 

klimagassutslippene fra transportsektoren. De foreslåtte tiltakene kan grovt sett deles inn i følgende 

grupper: 

- Innblanding av biodrivstoff  

- Forbedret og mer effektiv kjøretøyteknologi inkl. elbiler og hybrider. 

- Utbygging av kollektivtransport kombinert med sterke avgiftsøkninger for biltransport. 

- Andre tiltak inkl. økt sykkelandel og hensiktsmessig arealplanlegging 

For Frænas del er det neppe mulig med like store utslippskutt gjennom tiltak som forbedret 

kollektivtilbud, økt sykkelandel og andre tiltak som det som kan oppnås for plasser med en større og 

mer konsentrert befolkning. Utslippskutt av en viss størrelse vil derfor i hovedsak måtte komme som 

en følge av innfasing av ny og mer effektiv teknologi. 
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Figur 18. Kart med årsdøgntrafikk for Fræna kommune 

Figuren over viser trafikkmengdene langs veiene i Fræna. Kartet viser at den største trafikkmengden 

finner man langs fv. 663/fv. 64 fra Elnesvågen mot Malmefjorden. Trafikkmengden i dette området 

ligger på mellom 4000 og 8000 kjøretøyer per døgn. Fra Elnesvågen mot Tornes samt langs fv. 64 mot 

Eide er det en trafikkmengde på mellom 2000 og 4000 kjøretøyer per døgn. Statens Vegvesen 

gjennomfører også en nøyaktig trafikktelling på fv. 664 ved Kjørsvik mellom Bud og Tornes. Her lå 

daglig trafikkmengde på omkring 1900 kjøretøyer i 2010. 

De største kuttene i klimagassutslipp fra veitrafikken kan komme gjennom en tilrettelegging for og 

oppmuntring til bruk av nytt og mer miljøvennlig drivstoff og kjøretøyer basert på ny teknologi som 

f.eks. elbiler og hybrider. Etter hvert som kjøretøyer basert på biodrivstoff eller elektrisitet blir mer 

vanlige, bør det være en infrastruktur på plass til å betjene slike kjøretøyer. Fyllestasjoner for 

biodrivstoff og ladestasjoner for elbiler er en forutsetning for utbredt bruk av biler med lavere 

klimagassutslipp enn i dag. I tillegg kan offentlig sektor gå foran med innkjøp av elbiler/hybridbiler til 

egen bilpark, samt stille krav til og stimulere til økt bruk av miljøvennlige kjøretøyer i resten av 

kommunesamfunnet.  

Veitrafikken er på landbasis den sektoren, ved siden av industri og olje- og gassvirksomhet, hvor det 

er størst potensial for reduksjon i klimagassutslipp, men dette forutsetter vilje til å satse på innfasing 

av nye typer kjøretøyer og mer miljøvennlige typer drivstoff. I de kommende årene vil det komme en 

rekke forbedringer når det gjelder kjøretøyeffektivitet og utslipp av klimagasser. For at denne 

teknologien skal få større utbredelse og blir benyttet anses det derfor som viktig at offentlig sektor 

bør være en drivkraft i denne satsingen. Det krever både innkjøp av miljøvennlige kjøretøyer til egen 

bilpark samt krav og stimulering til resten av samfunnet med mål om økte andeler av miljøvennlige 

kjøretøyer.  
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4.3.5 Husholdninger 

Selv om kommune, næringsliv og industri er viktige sektorer når det gjelder energibruk og 

klimagassutslipp er det ofte blant husholdningene man finner det største potensialet for reduksjon. 

Dette gjelder både for stasjonær energibruk i boliger og klimagassutslipp som følge av spesielt 

transport. 

For energibruk er det et stort potensial for reduksjon gjennom blant annet bedre isolering av hus, 

installasjon av varmepumper, installasjon av styringssystemer, endringer i forbruksmønster etc. Selv 

med relativt små tiltak er det mulig å redusere energibruken med 10-20 % i norske boliger. På lengre 

sikt med fornyelse av boligparken og strengere tekniske krav gjennom forskrifter vil 

effektiviseringspotensialet være betydelig større. For at potensialet skal innfris må det imidlertid 

være en holdningsendring til hos den jevne forbruker hvor det legges langt større vekt på 

energieffektivisering. 

Det finnes også støtteordninger gjennom Enova for husholdninger. Investeringer som støttes er: 

- Tilskudd til innkjøp av pelletskamin eller sentralt styringssystem for inntil 20 % av 

dokumenterte kostnader, opptil 4000 kr. 

- Tilskudd til innkjøp av solfangere, varmepumper (luft-til-vann eller vann-til-vann) og 

pelletskjeler for inntil 20 % av dokumenterte kostnader, opptil 10 000 kr. 

Ellers finnes det også et betydelig potensial for reduksjon i utslipp av klimagasser fra transport 

gjennom en bevisst holdning hos vanlige brukere. Dog er transportsektoren mer avhengig av nye 

teknologiske løsninger enn for stasjonær energibruk. Samtidig er også den gulroten som finnes ved 

økonomiske besparelser ved reduksjon av stasjonær energibruk i mindre grad til stede ved reduksjon 

av klimagassutslipp i transportsektoren. 
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5 Mål og tiltak 

5.1 Generelt om mål og tiltak 

På bakgrunn av statusdelen som er fremlagt tidligere i planen, er det utarbeidet en mål- og tiltaksdel 

som skal bidra til aktiv handling omkring energi- og klimaspørsmål i kommunen, både innen 

kommuneorganisasjonen og i husholdninger og næringsliv i kommunen for øvrig. Tiltaksdelen tar til 

en viss grad utgangspunkt i nasjonale mål og satsingsområder for energi og klima, brutt ned på lokalt 

nivå.  

 

Både på nasjonalt og internasjonalt plan er det særlig utbygging av ny fornybar energi, 

energieffektivisering innen bygg og industri samt reduksjon av klimagassutslipp som står høyt på 

agendaen. Dette kommer også til syne i energi- og klimaplanen hvor det er fastsatt mål og tiltak 

innen følgende hovedområder: 

 
- Energibruk og energieffektivisering 

- Energiproduksjon og energikonvertering 

- Klimagassutslipp 

- Informasjon og holdningsskapende arbeid 

 

Disse hovedområdene er tildelt hvert sitt underkapittel med delmål og tiltakslister som er nødvendig 

for å nå disse målene. Det er også utarbeidet forslag til hovedmål som skal fungere som en 

overordnet visjon og målsetting for energi- og klimaarbeidet i kommunen og skal dekke over de ulike 

delmålene. Planen har en tidshorisont frem mot 2015. De ulike delmålene skal være oppnådd innen 

den tid. De ulike tiltakene som er foreslått for å oppnå målene er av ulik karakter og krever ulike 

tidsbruk for oppnåelse. Tidsfrist for disse varierer derfor en del. 

 

Hovedmål: 

 

Fræna kommune skal sette fokus på energieffektivisering i bygg og 

anlegg, fornybar energiproduksjon og reduksjon av klimagassutslipp, og 

bidra til oppfyllelse av nasjonale og internasjonal mål på disse 

områdene. 
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5.2 Delmål og tiltak 

5.2.1 Energibruk og energieffektivisering: 

Nr Mål Tid Ansvar 

Mål 1 Fræna kommune skal redusere energibruken i 
kommunale bygg med minimum 10 % i forhold til 
2010. 

2017 Teknisk drift og anlegg 

Mål 2 Fræna kommune skal bidra til at elektrisitetsbruken i 
husholdninger og tjenesteyting reduseres med 
minimum 5 % i forhold til 2010. 

2017 Rådmannen 

    

 Tiltaksliste:   

1. Kommunen skal gjennomføre en kartlegging av 
energibruken i kommunale bygg. 

2012 Rådmannen 

2. På bakgrunn av kartleggingen vurdere hvilke tiltak 
som skal gjennomføres for å redusere energibruken i 
kommunale bygg. 

2012 Rådmannen 

3. Etablere systemer for energiledelse og 
energioppfølging i kommunale bygg. Dette inkluderer 
et system for oppfølging og rapportering av 
energibruken i byggene på jevnlig basis. 

2013 Teknisk drift og anlegg 

4. Installere SD-anlegg som styrer oppvarming og 
ventilasjon i alle større kommunale bygg. 

Løpende Teknisk drift og anlegg 

5. Fræna kommune skal gjennomføre et pilotprosjekt 
med bedre styring av og mer energieffektive gatelys. 

2015 Teknisk drift og anlegg 

6. Kartlegge energibruken i kommunale anlegg innen 
vann og avløp og vurdere mulighetene for 
energieffektivisering i disse anleggene. 

2013 Teknisk drift og anlegg 

7. Stille krav om vurdering av energiløsninger i alle 
reguleringsplaner, i forhåndskonferanser og i 
byggesaker. 

Løpende Teknisk forvaltning 

8. Støtte opp under satsinger som prioriterer energi- og 
klimavennlige løsninger. 

Løpende Rådmannen 

9. Fræna kommune skal oppmuntre for at bygg 
tilrettelegges som lavenergibygg i tilfeller dette er 
hensiktsmessig. 

Løpende Teknisk forvaltning 

10. Gjennomføre energimerking av alle kommunale bygg 
over 1000 m2. 

2013 Rådmannen 

11. Kursing og sertifisering av aktuelt personell i 
kommunens ledelse og av teknisk personell innenfor 

2013 Rådmannen 



Energi- og klimaplan Fræna 
 

46 
 

energiledelse og energioppfølging. 

12. Nye kommunale bygg skal ha energimerke B eller 
bedre om dette er hensiktsmessig. 

Løpende Rådmannen 

 

 

5.2.2 Energiproduksjon og energikonvertering 

Nr Mål Tid Ansvar 

Mål 3 Fræna kommune skal arbeide for realisering av 
fornybare energiløsninger på en måte som tar hensyn 
til natur, miljø og samfunn. 

Løpende Rådmannen 

    

 Tiltaksliste:   

1. Fræna kommune skal utrede muligheter for etablering 
av et biogassanlegg med råstoff fra landbruket i 
kommunen. 

2015 Landbruk 

2. Ved kommunale nybygg og større renoveringer av 
kommunale bygg skal vannbårne varmeanlegg 
prioriteres. 

Løpende Teknisk drift og anlegg 

3. Nye kommunale bygg i sentrum av Elnesvågen skal 
påkobles det kommunale gassnettet. 

Løpende Teknisk drift og anlegg 

4. Kommunen skal tilrettelegge for satsinger innenfor 
fornybar energi, eksempelvis småskala vannkraft og 
bioenergi.  

Løpende Rådmannen 

5. Fræna kommune skal arbeide for at et gasskraftverk i 
Elnesvågen blir realisert. 

Løpende Rådmannen 

 

 

5.2.3 Klimagassutslipp 

Nr Mål: Tid: Ansvar 

Mål 4 Klimagassutslippene per innbygger i Fræna kommune 
skal reduseres med minimum 10 % i forhold til 2010-
nivå. 

2017 Rådmannen 

    

 Tiltaksliste:   

1. Fræna kommune skal ved innkjøp av biler eller andre 
kjøretøyer til den kommunale bilparken prioritere 
miljøvennlige og effektive kjøretøyer, primært 
elektrisk bilder eller hybridbiler. 

Løpende Rådmannen 

2.  Etablere ladestasjoner for elektriske biler i 
Elnesvågen, Bud, Farstad, Malmefjorden og Aureosen. 

2015 Rådmannen 
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3. Arrangere kurs i økokjøring for kommunalt ansatte. 2013 Rådmannen 

4. Redusere behovet for reiser i 
kommuneorganisasjonen gjennom for eksempel 
installasjon av utstyr for videokonferanse og økt bruk 
av kollektivtransport i kommunens tjeneste. 

Løpende Rådmannen 

5. Sette fokus på effektive og klimavennlige 
produksjonsmetoder i jordbruket i kommunen. 

2013 Landbruk 

6. Det skal settes fokus på effektiv gjødselspredning og 
gjødsellagring for å øke nitrogeneffektiviteten i 
jordbruket. Dette vil redusere klimagassutslippene.  

2014 Landbruk 

7. Fræna kommune skal sette fokus på god jordkultur for 
å unngå jordpakking og dårlig drenering på 
jordbruksarealer. God jordkultur vil redusere 
lystgassutslippene fra jordbruket. 

2014 Landbruk 

8. Kommunen skal arbeide for å øke sykkelandelen i 
kommunen gjennom blant annet økt utbygging av 
gang- og sykkelveier og tilrettelegge for universell 
utforming. 

Løpende Teknisk forvaltning 

9. Oppfordre private til økt innkjøp og bruk av 
miljøvennlige biler med lave utslipp av klimagasser. 

Løpende Rådmannen 

10. I kommunal arealplanlegging og reguleringsplaner skal 
energi og klima inngå som et av kriteriene.  

Løpende Teknisk forvaltning 

11. Fræna kommune skal arbeide for å bedre 
kollektivtrafikken i kommunen og mot 
nabokommunene.  

Løpende Rådmannen 

12. Klimatilpasning, som tilpasning til økende havnivå, 
mer nedbør og mer ekstremvær, skal inngå som et av 
kriteriene i kommunal arealplanlegging. 

Løpende Rådmannen 

 

 

5.2.4 Informasjon og holdningsskapende arbeid: 

Nr Mål: Tid: Ansvar 

Mål  Fræna kommune skal bidra til en økt bevissthet og 
kunnskap omkring energi- og miljøspørsmål. 

2017 Rådmannen 

    

 Tiltaksliste:   

1. Fræna kommune skal ha en fast spalte i 
Kommuneavisa om aktuelle temaer innenfor 
energibruk, energieffektivisering og klima. 

2012 Rådmannen 

2. Alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres, 
og kommunen skal oppmuntre til miljøsertifisering av 

2014 Rådmannen 
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private virksomheter. 

3. Fræna kommune skal implementere rutiner og 
kriterier som tar hensyn til klima- og miljøpåvirkning 
ved innkjøp av varer og tjenester. 

Løpende Administrasjon 

4. Enovas støtteordninger for effektiv energibruk og 
energikonvertering skal gjøres kjent blant innbyggerne 
i Fræna kommune.  

2012 Rådmannen 

5. Øke kunnskapen omkring energi og klima hos skolene 
i Fræna, gjennom f.eks. innføring av Enovas program 
«Regnmarkerne», som er Enovas satsing mot barn og 
unge i alderen 9-12 år. 

2012 Rådmannen 

6. Fræna kommune skal stimulere og oppmuntre til en 
reduksjon av avfallsmengdene i kommunen og økt 
gjenvinning. 

Løpende Rådmannen 

 

 

5.3 Prioriterte mål og tiltak 

For at man skal få skikkelig effekt av energi- og klimaplanen må kreftene og ressursene settes inn på 

de riktige områdene. Noen av målene og tiltakene krever langsiktig og målbevisst arbeid over lengre 

tid for oppfyllelse og det er derfor viktig at kommunen begynner arbeidet så raskt som mulig. Andre 

punkter kan gjennomføres ganske raskt uten bruk av altfor store ressurser. Enkelte punkter er også 

avhengig av ytre faktorer som teknologiutvikling før målene kan oppnås. 

I den første perioden er det derfor anbefalt at det jobbes mot målsettinger og tiltak som krever god 

og langsiktig planlegging på forhånd før de kan gjennomføres og tiltak som relativt enkelt kan 

gjennomføres uten for store kostnader. Det er derfor utarbeidet en liste over de tiltakene som 

kan/bør gjennomføres i løpet av det første året etter at planen er vedtatt. 

Nr Tiltak 

 Energibruk og energieffektivisering: 

1. Kommunen skal gjennomføre en kartlegging av energibruken i kommunale bygg. 

2. På bakgrunn av kartleggingen vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres for å redusere 
energibruken i kommunale bygg. 

3. Etablere systemer for energiledelse og energioppfølging i kommunale bygg. Dette 
inkluderer et system for oppfølging og rapportering av energibruken i byggene på jevnlig 
basis. 

7. Stille krav om vurdering av energiløsninger i alle reguleringsplaner, i forhåndskonferanser 
og i byggesaker. 

8. Støtte opp under satsinger som prioriterer energi- og klimavennlige løsninger. 

9. Fræna kommune skal oppmuntre for at bygg tilrettelegges som lavenergibygg i tilfeller 
dette er hensiktsmessig. 
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11. Kursing og sertifisering av aktuelt personell i kommunens ledelse og av teknisk personell 
innenfor energiledelse og energioppfølging. 

  

 Energiproduksjon og energikonvertering: 

2. Ved kommunale nybygg og større renoveringer av kommunale bygg skal vannbårne 
varmeanlegg prioriteres. 

3. Nye kommunale bygg i sentrum av Elnesvågen skal påkobles det kommunale gassnettet. 

5. Fræna kommune skal arbeide for at et gasskraftverk i Elnesvågen blir realisert. 

  

 Klimagassutslipp: 

1. Fræna kommune skal ved innkjøp av biler eller andre kjøretøyer til den kommunale 
bilparken prioritere miljøvennlige og effektive kjøretøyer, primært elektrisk bilder eller 
hybridbiler. 

4. Redusere behovet for reiser i kommuneorganisasjonen gjennom for eksempel 
installasjon av utstyr for videokonferanse og økt bruk av kollektivtransport i kommunens 
tjeneste. 

5. Sette fokus på effektive og klimavennlige produksjonsmetoder i jordbruket i kommunen. 

10. I kommunal arealplanlegging og reguleringsplaner skal energi og klima inngå som et av 
kriteriene. 

11. Fræna kommune skal arbeide for å bedre kollektivtrafikken i kommunen og mot 
nabokommunene. 

12 Klimatilpasning, som tilpasning til økende havnivå, mer nedbør og mer ekstremvær, skal 
inngå som et av kriteriene i kommunal arealplanlegging. 

  

 Informasjon og holdningsskapende arbeid: 

1. Fræna kommune skal ha en fast spalte i Kommuneavisa om aktuelle temaer innenfor 
energibruk, energieffektivisering og klima. 

3. Fræna kommune skal implementere rutiner og kriterier som tar hensyn til klima- og 
miljøpåvirkning ved innkjøp av varer og tjenester. 

4. Enovas støtteordninger for effektiv energibruk og energikonvertering skal gjøres kjent 
blant innbyggerne i Fræna kommune. 

5. Øke kunnskapen omkring energi og klima hos skolene i Fræna, gjennom f.eks. innføring 
av Enovas program «Regnmarkerne», som er Enovas satsing mot barn og unge i alderen 
9-12 år. 

 

For at målene skal bli oppfylt og tiltakene gjennomført er det viktig med kontinuerlig oppfølging av 

den vedtatte planen. Kommunen skal derfor han en årlig gjennomgang av planen hvor oppfyllelse av 

mål og gjennomføring av tiltak blir evaluert. Enkelte av målene kan enkelt evalueres, f.eks. mål om 

energieffektivisering i kommunale bygg, konvertering til miljøvennlige biler og elektrisitetsbruk i 

husholdninger. 
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For andre målsetninger som reduksjon av klimagassutslipp er det vanskeligere å finne gode måltall. 

KLIFs tall for lokale utslipp av klimagasser kan benyttes, og bør danne et utgangspunkt, men disse er 

beheftet med en viss usikkerhet og det er derfor ønskelig å finne andre måltall i tillegg. Da kan det 

være aktuelt å se på blant annet andel syklister og kollektivreisende, andel miljøbiler både i 

kommunal sektor og samfunnet for øvrig, andel konvertering fra oljekjeler til oppvarming basert på 

fornybare energikilder, samt trafikktall fra Statens Vegvesen som et mål på endringer i 

trafikkmønstre. 
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Ordliste:  

Bioenergi/biobrensel: Energi basert på ved, flis, bark, skogsavfall, trevirke, torv, halm, avfall, 

deponigass. Fornybare energikilder (kort reproduksjonstid).  

 

CO2-ekvivalent: En omregning av den drivhuseffekten en klimagass har sammenlignet 

med CO2. 

 

Deponigass: Gass som blir dannet i avfallsdeponi ved anaerob nedbryting (liten 

tilgang på oksygen). En blanding av metan, karbondioksid (CO2), fukt 

og andre gasser (i mindre mengder).  

 

Effekt:     Energi eller utført arbeid pr. tidsenhet, benevning i watt (W). 

  

Energi: Evne til å utføre arbeid eller varme, produkt av effekt og tid. Finnes i 

en rekke former: potensiell, kinetisk, termisk, elektrisk, kjemisk, 

kjernefysisk etc. Energimengden blir målt i Watt-time (Wh). Årlig 

energiforbruk for en husstand er ca. 20.000 kWh  

1 kWh (kilowattime) = 1000 Wh.  

1 MWh (megawattime) = 1000 kWh  

1 GWh (gigawattime) = 1 million kWh  

1 TWh (terrawattime) = 1 milliard kWh  

 

Energibærer:  Fysisk form som energien er bundet i. Energikilder som olje, kull, gass 

og elektrisitet kan også være energibærere. I bygg kan vann, 

vanndamp, væsker (som kjølemedium, for eksempel glykol) og luft 

også være energibærere.  

 

Energikilde: Energiressurs som kan utnyttes direkte eller omdannes til en 

energibærer.  

 

Fjern- og nærvarme: Større anlegg for produksjon og fordeling av vannboren varme til 

brukerne (tettsteder, byer etc.).  

 

Fornybar energi:  Energiressurs som inngår i jorden sitt naturlige kretsløp (sol-, bio- og 

vindenergi).  

 

Fossile brensel:  Energi som kommer fra hydrokarbon (olje, kull, gass). Blir produsert 

over relativt svært lang tid.  

 

Klimakvote: Internasjonal handel med CO2-kvoter, f.eks. tonn CO2-ekvivalenter 
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Kjelkraft:  Betegnelse på elektrisitetsforbruk hvor kraftkunder på kort varsel kan 

bytte over fra strøm til andre oppvarmingskilder, for eksempel olje.  

 

Kyoto-protokollen:  Tidsbestemte utslippsforpliktelser av klimagasser vedtatt under FN 

sin klimakonferanse i Kyoto i desember 1997. Enda ikke ratifisert og 

derfor ikke juridisk bindende.  

 

LA 21:  Lokal Agenda 21. Utformet under Rio-konferansen i 1992, der 

lokalsamfunn i hele verden ble oppfordret til å utarbeide en lokal 

dagsorden for miljø og utvikling i det 21. århundret.  

 

LNG:    Flytende naturgass (Liquefied Natural Gas).  

 

LPG:     Flytende propan og butan (Liquefied Petroleum Gas).  

 

Mobil energibruk:  Energibruk i mobile kilder, typisk kjøretøy og båter. 

 

Naturgass:  Fellesbenevnelse på hydrokarbon som vesentlig er i gassfase når den 

blir utvunnet.  

 

NVE:     Norges Vassdrags- og Energidirektorat.  

 

OED:     Olje- og Energidepartementet.  

 

Spenning:  Elektrisk spenning sier noe om kraften strømmen blir drevet med. Vi 

kan sammenligne med vann i et rørsystem. Dersom trykket er lavt, er 

det lite kraft i strålen. En høytrykkspyler spruter ut vannet med stor 

kraft. Spenningen i en strømkrets minner om trykket i en vannslange. 

Elektrisk spenning måles i volt. I Norge bruker vi spenning på 230 Volt 

til de aller fleste formål hjemme og på arbeidsplassen. 1 kV = 1000 

Volt.  

 

Stasjonær energibruk: Energibruk i faste installasjoner, typisk bosted, næringsbygg og 

industri. 

 

Vannbåren varme:  Varme (energi) som blir utvekslet mellom varmt og kaldere vann / 

andre medium og luft; eksempelvis vannrør i gulv.  

 

Varmepumpe:  Maskin som med tilførsel av elektrisitet transporterer varme fra 

omgivelsene til et høyere temperaturnivå, der varmen blir avgitt. En 

varmepumpe gir vanligvis ca. 3 ganger så mye varme som den 

mengden elektrisitet som blir tilført. 
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