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Møte angående: Åpent møte med presentasjon av Lokal energiutredning for Rauma
kommune 2009
Møtetid, -sted: Rauma Energi mandag 10. mai 2010, kl. 10:00

Til stede:
Rauma Energi:
Ørger Thokle, driftsingeniør
Alf Vee Midtun, markedssjef (påtroppende adm. dir.)
Rauma kommune:
Brit Grønmyr, miljøvernleder
Kopi til:

Neste møte:

Sak: Lokal energiutredning Rauma kommune 2009
Ørger Thokle orienterte om ordningen med Lokale energiutredninger og om
utredningsprosessen i Rauma. Det ble deretter tatt en gjennomgang av 2009-oppdateringen.
Det ble påpekt at beskrivelsen av kommunens organisering var feil.
I tillegg til opplistede kommunedelplaner i utredningen, er det vedtatt en kommunedelplan for
Øverdalen. Det er også under utarbeidelse planer for Rødvenfjorden og for Nysetra. Disse er
ventet vedtatt i løpet av 2010.
KanEnergi AS har utarbeidet en rapport for Rauma kommune der mulighetene for fjernvarme
basert på fastbrensel på Åndalsnes er utredet. Dette prosjektet ble i sin tid ikke videreført
pga. at priser og avgifter på kjelkraft ikke gjorde dette lønnsomt. Men dersom pris- og
avgiftsregime blir endret vil kommunen ta opp dette på nytt. Fjernvarmevurderingene er
omtalt nærmere i kommunens egen energi- og klimaplan.
Rauma kommune anmerket at i tillegg til kommunens egen vassdragsplan bør en også
beskrive føringene i Verneplan IV for Rauma-vassdraget, som er vedtatt av Stortinget.
Miljøverndepartementet har vedtatt retningslinjer for kommunal klima- og energiplanlegging.
På bakgrunn av dette har Rauma kommune utarbeidet en Energi- og klimaplan. Denne
planen er inndelt etter ulike tema, Rauma Energi er representert i planutvalget, og bidrar med
underlag, spesielt til energi-delen. Det er ønskelig både fra Rauma Energi og Rauma
kommune sin side at Lokal energiutredning og Energi- og klimaplan blir koordinert. Energiog klimaplanen har imidlertid 5 års varighet. Den første utgaven er nå under politisk
behandling. Neste revisjon vil bli i 2014.
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Nytteverdien av Lokal energiutredning i sin nåværende form ansees som svært begrenset.
Rauma Energi driver og vedlikeholder nettet med utgangspunkt i nettutviklingsplanen som
ble utarbeidet i 2005, samt befaringer og tilstandskontroller. Utbygging av nye anlegg / ny
kapasitet blir utløst av reguleringsplaner. Dette er langsiktige prosesser som ikke endrer seg
mellom hver utredning. Videre blir kapasitetsøkninger og nyutbygginger utløst av
henvendelser fra kunder. Dette er ofte uforutsett mtp. langtidsplaner, og har som regel kort
gjennomføringstid.
Energi- og klimaplanen er at intensjonsdokmuent, som ligger i bunn for arbeidet i de
kommunale etatene. Men gjennomføring av foreslåtte tiltak er avhengig av politiske vedtak
og prioriteringer, og er dermed forbundet med stor usikkerhet i et 5 års perspektiv.

Møtet slutt kl.: ca 11:30
Referent: Ørger Thokle
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