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          Molde 18.03.20  

 

         Deres ref: PLAN-20/00005 

postmottak@molde.kommune.no 

Innspill til revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

merknader til planprogrammet 
 

Det er bra at det blir foreslått å legge FNs bærekraftsmål til grunn for planarbeidet, 

men det er ikke til å unngå at det er interessekonflikter mellom ulike mål. Det er 

grenser for forbruket av blant annet energi, areal og andre naturressurser uten at det får 

konsekvenser for blant annet livet på land. Arealforbruket ved etablering av vindkraft-

anlegg er et eksempel på dette.  

Vi mener at bærekraftmålet om å stoppe klimaendringene må bli en integrert del av 

hensynet til livet på land og livet under vann. Etter bærekraftmål 15 kreves det 

øyeblikkelig handling for å stanse tapet av biologisk mangfold og for å beskytte 

livsviktige økosystemer. Dette gjelder også norske kommuner. 

I fjor sendte vi innspill til et planprogram for en hovedplan for vann og avløp for nye 

Molde kommune. Den planen bør også knytte seg til bærekraftsmålene i kommune-

planen sin samfunnsdel. I begrunnelsen for bærekraftsmål 14, er det vist til at det må 

gjøres mer for å beskytte havet. Kommunen har mulighet til å hindre forsøpling og 

forgiftning av sjøen blant annet for å ta vare på fiskeressursene.  

Vi vil at de tre bærekraftsmålene om livet på land, livet under vann og klima også må 

bli styrende for kommunen sin deltakelse i ulike styrer, råd og fora som for eksempel 

Molde næringsforum, Romsdals regionråd, RIR og havnestyret.  

Viktige utviklingstrekk og utfordringer 

I FNs naturpanel sin rapport som kom i fjor, blir det konkludert med at tapet av 

naturmangfold er vel så alvorlig som klimautfordringene. Dette er et viktig argument 

for at kommunen må prioritere arbeidet med natur og naturmangfold i kommune-

planen. Blant annet må det legges vekt på kompenserende tiltak når intakt natur 

bygges ned eller ødelegges på andre måter.  

Vern om dyrka mark er også et viktig bærekraftmål og som må inn i planleggingen. Vi 

vil at kommunen også må arbeide for redusert matsvinn. Både vern av dyrka mark og 
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mindre matsvinn er også viktige klimatiltak. Etter bærekraftmål to er det på tide at vi 

revurderer hvordan vi dyrker, fordeler og konsumerer maten vår, og at investeringer i 

jordbruket må rettes mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet.  

Vi ønsker at det blir laget en utredning der viktige utviklingstrekk for naturen og 

miljøet i kommunen blir gjennomgått. Nye Molde har en verdifull og variert natur som 

strekker seg fra kystnatur i vest til skoger med varmekrevende arter i sør. Vi kan ikke 

se bort fra at Molde kommune ligger i Norgestoppen i naturvariasjon. Dette gir et 

ansvar som må komme fram av kommuneplanen. Langs kysten er det for eksempel 

nedgang i sjøfuglbestandene, og i Eikesdal som har landets største almeskoger, er både 

almen og et stort antall andre rødlistearter som er avhengige av alm i fare på grunn av 

mangel på foryngelse.  

Vi vil at kommunen skal arbeide for å få tilbake den naturlige og årlige vannføringen i 

Mardøla. Fossebergvegger med fosseregn/fosseyr er etter Artsdatabanken sin liste en 

rødlistet naturtype. Mardalen og fossen vil bli et enda viktigere naturområde med økt 

vannføring. I dette ligger også naturverdiene langs elva og utfordringen med å få livet i 

vassdraget tilbake.  

Vern om myrområder og restaurering av en del tidligere grøfta myrer er et eksempel 

på en utfordring som omfatter både naturmangfold og klima. Det finnes eksempel i 

kommunen på myrområder som en gang i tiden ble grøftet for å få opp skog, og som vi 

må karakterisere som misslykka skogreisingsprosjekt. Resultatet har stort sett blitt 

klimagassutslipp på grunn av dreneringen. 

Flere av de gamle slåttemarkene i kommunen, som blant annet er viktige for 

pollinerende insekter, må skjøttes. Spredning av fremmede arter som truer 

naturmangfoldet er også en utfordring. 

Vi ønsker at det blir informert om den fantastiske naturen i nye Molde. For eksempel 

kan kommunen sin nettside om natur og miljø bli vesentlig bedre. Det blir for lite når 

nettsida sin miljødel kun har med ett hovedpunkt med informasjon om ”Miljø og 
forurensning” og ett om ”Jakt og fiske”. Både klima og naturmangfold mangler. En 

god faktabasert nettside om natur og miljø i kommunen er blant annet et viktig 

grunnlag for kommunen sin dialog med innbyggerne.  

Utredningsbehov   

Vi mener at det er behov for at tidligere planer og satsingsområder blir evaluerte. Dette 

for å få fram fakta og erfaringer om hvilke administrative og politiske ambisjoner som 

har blitt vellykket hos de tre tidligere kommunene og hvilke som har blitt mislykket og 

årsaken til et positivt eller negativt resultat. I den forrige kommunestyreperioden for 

gamle Molde var en ny plan for klima, energi og naturmangfold vedtatt utarbeidet, og 

som det ikke ble noe av.  

Det er også viktig å få fram fakta om gjennomføringen av vedtatte planer som blant 

annet Molde kommune sin energipolitiske handlingsplan. Vi har tidligere etterlyst 

resultatene av de 40 tiltakene i planen. Blant annet ble det vedtatt at kommunen skal 
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synliggjøre utviklingen i CO2 i årsmeldingens kommunebarometer. Vi mener at heller 

ikke dette ble følget opp som vedtatt. Både Nesset og Midsund har hatt vedtatte 

energiplaner, men vi vet ikke noe om resultatet av disse. Men erfaringen med 

gjennomføringen av disse bør også bli en del av en evaluering av tidligere ambisjoner 

og politiske vedtak. Dette som en del av kunnskapsgrunnlaget for en ny plan.  

Vi har engasjert oss i ulovlig forsøpling og brenning av avfall. Forum for natur og 

friluftsliv i Møre og Romsdal har også tatt dette opp, og de har foreslått at de regionale 

avfallsselskapene bør få ansvar for oppryddingen. Dette ble behandlet av 

kommunestyret i 2018 og med følgende vedtak:  

”Molde kommunestyre er positiv til anmodningen om å styrke arbeidet for å 
forhindre/redusere forsøpling. Kommunen har et godt system for å håndtere saker 

som blir meldt. Det er imidlertid viktig å etablere mer omfattende rutiner enn det 

kommunen har i dag. Kommunestyret mener at organiseringen og rammene for 

arbeidet må vurderes i arbeidet med å etablere nye Molde kommune. En 

eventuell styrking av driftsrammen må utestå til dette arbeidet er klarlagt. 

Kommunestyret mener at organisering av arbeidet med å redusere/hindre 

forsøpling bør skje i egen regi”.   

Vi ønsker at resultatet av også det vedtaket blir evaluert.  

Vi foreslår at kommunen utreder både muligheten for redusert bruk av plastprodukter i 

den kommunale virksomheten, muligheten for økt levering av plast til gjenvinning og 

mindre plastforurensning fra blant annet kunstgrasbaner.  

Gjennom sine innkjøpsordninger kan kommunen på ulike måter gjøre gode miljøvalg. 

Vi vil vise til § 5 i lov om offentlige anskaffelser som åpner for at miljøhensyn kan gis 

en vesentlig vektlegging i et anbudsgrunnlag. Vi ønsker at bruken av denne 

bestemmelsen blir evaluert, og at økt bruk av bestemmelsen blir vurdert når innkjøp 

legges ut på anbud.   

Klima, natur og miljøstrategi for kommunen 

En prioritert oppgave må være å få gjennomført en vesentlig lokal reduksjon i 

klimagassutslippene ut fra Parisavtalen sine mål. For å kunne nå målene, kan blant 

annet utredningen ”Klimakur 2030” legges til grunn for kommunen sitt klimaarbeid i 

planperioden. Vi vil vise til kapittelet i utredningen om kommunenes påvirknings-

mulighet gjennom flere av sine roller og virkemidler. Utvalget mener at kommunene 

kan utnytte mulighetene i høyere grad enn det som er vanlig. 

For ikke minst Molde by, ønsker vi at det blir vedtatt at økt transportbehov må tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange i stedet for med personbil. Det mest offensive vil 

likevel være at kommunen vedtar en strategi for en reduksjon av personbiltrafikken i 

ikke minst byområdet der mulighetene for blant annet kollektive transportløsninger er 

best. Vi mener at det er behov for en utviklingsstrategi med en samlet areal - og 

transportanalyse, og den bør blant annet inneholde en parkeringsstrategi for 

sentrumsområdet.  
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For hele kommunen bør det planlegges en omlegging til bedre kollektive og 

miljøvennlige transportmuligheter. Et viktig satsingsområde må blant annet være gode 

bussforbindelser til og fra det nye sjukehuset. Vi har tidligere sendt flere miljøinnspill 

til Sykehusbygg, og som også omfatter en god tilrettelegg for busstrafikken til 

sykehuset. Blant annet ønsker vi hyppige avganger og overbygd gangareal fra 

busstoppet og inn til sykehuset. Dette ønsker vi at kommunen følger opp.   

Vi ønsker et attraktivt gang- og sykkelvegnett. Viktige prosjekt for syklende er blant 

annet bedre forhold for syklende gjennom Storgata og en gang- og sykkelveg fra 

bysenteret til Kleive. I den samme planstrategien vil vi også ha med et tema om 

utvikling og tilrettelegging av ”snarveier” i tettstedsområdene. Vi tenker da på 
ferdselsårer som ikke skal brøytes og med en lavere standard enn gang- og 

sykkelvegene, men som likevel kan ha stor verdi i et sammenhengende og grønt 

transportnett.  

Vi ser behov for en strategi for vern om strandnatur og andre viktige naturområder i 

kommunen.  

Gjennom vårt arbeid med areal,- natur- og miljøsaker i kommunen, har vi erfart at jord 

og stein fra byggetomter kan bli kjørt til områder som kommunen ikke har godkjent til 

massedeponi. Viktig naturverdier kan bli ødelagte. I en av sakene som vi arbeider med 

er en del av et våtmarksområde ødelagt. Vi ønsker at kommunen prioriterer å følge 

opp slike ulovligheter. Jord og stein fra byggetomter og veganlegg bør bli en del av en 

sirkulær økonomi for å redusere uttaket av stein fra etablerte steinbrudd.  

Vi ønsker at Smart Molde får en sentral posisjon når kommuneplanen sine miljømål 

skal planlegges og gjennomføres. Prosjektet er et godt eksempel på et offensivt 

miljøarbeid. Blant annet gjennom prioriteringen av arbeidet med smart transport og 

smart energi.  

Vi mener at det er viktig med en god faglig kompetanse i administrasjonen på alle 

bærekraftsmålene. Dette er nødvendig for å sikre en god balanse når de folkevalgte 

skal vurdere forskjellige bærekraftmål opp mot hverandre. Naturvernforbundet har 

tidligere i et brev til prosjektstyret for nye Molde tatt opp behovet for bedre 

kompetanse og kapasitet i blant annet natur - og miljøsaker. Hensikten med 

kommunereformen gjelder også behovet for å utvikle robuste fagmiljø.  

Kunnskapsgrunnlag 

Vi ser av utredningsdokumentet at planstrategien skal basere seg på det samme 

kunnskapsgrunnlaget som kommuneplanens samfunnsdel. I utfordringsdokumentet til 

kommuneplanen for Molde er det et avsnitt om biologisk mangfold. Det er vist til en 

rapport om naturen fra 1997 og en om naturen i Molde som kom ut i 2004 og til data i 

Naturbase.no. Vi vil foreslå at det blir gjennomført en vurdering av behovet for 

naturdata og naturkunnskap for nye Molde. Hvilke deler av kommunen er det bra med 

naturkunnskap om, hvilke deler av kommunen har behov for oppdaterte data og hvilke 

deler av kommunen er det som ikke har vært undersøkt av kompetente kartleggings-

biologer.    
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Vi vil foreslå at blant annet data fra www.miljostatus.no blir brukt i 

planleggingsarbeidet. Her er både generelle data og stedfestet informasjon som kan bli 

til stor nytte i kommuneplanleggingen.  

Prioriterte innspill til politiske satsingsområder for kommunestyreperioden:  

 En plan med en handlingsdel for klima, energi og naturmangfold. 

 

 En plan med en handlingsdel for gang, - sykkel, - og snarveger. 

 

 En plan med en handlingsdel for utvikling og styrking av kollektivtrafikken. 

 

 En strategi for informasjon om naturverdier og miljø i kommunen, inkludert økt 

natur – og miljøfaglige kompetanse og kapasitet i kommunen.  

 

 En strategi for bedre vern av strandområder og andre viktige naturområder i 

kommunen. 

 

 En strategi for å få slutt på ulovlige massedeponi i kommunen.  

 

 En strategi for mindre bruk av plastprodukter, økt gjenvinning av plast og 

mindre plastforurensning.  

 

 En gjennomgang av muligheten for økt bruk av miljøkrav ved offentlige inn-

kjøp.  

 

 En strategi for jordvern og mindre matsvinn.  

 

 En strategi for å få den naturlige vannføringen i Mardøla tilbake.  

Vi ønsker at denne uttalelsen blir en del av saksdokumentene som blir lagt fram for de 

folkevalgte ved behandlingen av kommuneplanen sin samfunnsdel.  

Vennlig hilsen  
 
Naturvernforbundet i Molde 
v/Knut Løken, sekretær 
Lillevikvegen 4A 
6412 Molde 

 
E-postadresse: molde@naturvernforbundet.no    Naturvernforbundet i Molde er på Facebook 

www.naturvernforbundet.no/mr                         
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