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PEVI 

Bergen kommune støtter småkraftnæringen om at alle kraftverk som er igangsatt etter 
1. januar 2004 blir sertifikatberettiget. 

Byrådet i Bergen vedtok i møte 27.1.11 å støtte Småkraftforeningen om at alle kraftverk som 
er igangsatt etter 1. januar 2004 blir sertifikatberettiget. 

Bergen kommune 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 Bergen kommune har vi allerede lagt til rette for utbygging av fornybar energi, og det har 
blitt bygget 23 småkraftverk i kommunen som ikke far nyte godt av elsertifikatordningen, til 
tross for at disse har blitt lovet dette av sentrale politikere og skiltende regjeringer. 

Bergen kommune ber om at alle kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004 blir 
sertifikatberettigede. 

Med vennlig hilsen 

to-est4-121,--- 

Lisbeth Iversen 
Byråd for byutvikling, klima og miljø 

Kopi til: Småkraftforeninga v/Henrik Glette. Boks 123, Lilleaker, 0216 Oslo. 

Vedlegg: Byrådets vedtak av 27.1.11. 



BERGEN KOMMUNE 
Byrådsleders avdeling 

Saknr 	1030-11 
Emnekode 	03 
Arkivsak 	201100219 

Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø 

Stotte til småkraftforeninga vedrørende foreslått ordning med elsertifikater. 

Byrådet behandlet saken i møtet 270111 sak 1030-11 og fattet følgende vedtak: 

1. Byrådet støtter Småkraftforeninga om at alle kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 
2004 blir sertifikatberettiget. Byrådens merknader oversendes Olje og 
Energidepartementet. 

2. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor. 

Byj4dsleders avdeling, 27. januar 2011 

Svem Klæboe 

Kopi: Bystyrets kontor 
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