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Merknader til innkalling og saksliste
På et generelt grunnlag (ikke til dette møtet spesielt) påpekte Dag Eide at rutinene vedr.
ettersending av saker må innskjerpes, og at ordinær saksliste må være hos politikerne min. 1 uke
før møtet. Utvalget støttet dette, men viktige saker som haster kan likevel ettersendes dersom det
er gode grunner for dette

Tvedestrand, 18.01.2011
Svein O. Dale
Enhetsleder

PS 1/11 Elsertifikatordningen for småkraftverk - høringsuttalelse
Rådmannens forslag til vedtak
Regjeringens varslede satsing på fornybar energi er fornuftig og nødvendig. Kommunen ser
behovet for klimavennlig energi og framtidsrettet næring, og er enig med regjeringen i at en
ordning med et felles svensk-norsk sertifikatmarked er en god måte å skape et grunnlag for en
slik satsing.
I Tvedestrand kommune er det allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det har
blitt bygget 1 småkraftverk i kommunen(Fosstveit), med en total produksjon på 8 GWh.
Satsingen her har vært et løft for kommunen, med investeringer på 30 millioner. Kraftverket på
Fosstveit vil ikke få nyte godt av elsertifikatordningen, til tross for at dette har blitt lovet av
sentrale politikere og skiftende regjeringer.
Tvedestrand kommune ber om at alle kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004 blir
sertifikatberettigede.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 18.01.2011
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådd
Innstilling
Regjeringens varslede satsing på fornybar energi er fornuftig og nødvendig. Kommunen ser
behovet for klimavennlig energi og framtidsrettet næring, og er enig med regjeringen i at en
ordning med et felles svensk-norsk sertifikatmarked er en god måte å skape et grunnlag for en
slik satsing.
I Tvedestrand kommune er det allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det har
blitt bygget 1 småkraftverk i kommunen(Fosstveit), med en total produksjon på 8 GWh.
Satsingen her har vært et løft for kommunen, med investeringer på 30 millioner. Kraftverket på
Fosstveit vil ikke få nyte godt av elsertifikatordningen, til tross for at dette har blitt lovet av
sentrale politikere og skiftende regjeringer.
Tvedestrand kommune ber om at alle kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004 blir
sertifikatberettigede.

PS 2/11 Referat- og drøftingssaker
Før møtet ble det gitt en presentasjon fra Tvedestrand vekst vedr. utvikling av Tangenheia
boligfelt og Hagefjord brygge. Dette arbeidet berører både planutvalgets og teknikkomiteens
ansvarsområder. Det jobbes med reguleringsplaner for begge områder.

