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Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 07.03.2017 sak 24/17 

 Fylkesutvalgets vedtak 

1. Vest-Agder fylkeskommune er positive til Vinterpakkens mål om å styrke 

markedsintegrasjon for å forbedre det indre marked og tilrettelegge for den pågående 

energiomleggingen i EU. 

2. Vest-Agder fylkeskommune mener ordningen med opprinnelsesgarantier prinsipielt bør 

endres. Det er viktig at strøm produsert og brukt i Norge fremstår som fornybar. 

3. Vest-Agder fylkeskommune mener at Norge ved implementering av Vinterpakken bør 

sette seg mål om bruke det store fornybare kraftoverskuddet til å erstatte bruken av fossil 

energi, og på den måten gjennomføre det grønne skiftet. 

4.  Vest-Agder fylkeskommune mener at prinsippet om at forurenser betaler må 

videreføres, og at det europeiske systemet for handel med kvoter for utslipp av 

klimagasser (ETS) bør være EUs primære virkemiddel for grønn omstilling. 

5.  Vest-Agder fylkeskommune mener at kraftforedlende industri som møter konkurranse 

fra industri utenfor ETS må skjermes for indirekte kraftprisøkninger gjennom at 

ordningen for CO2-kompensasjon opprettholdes. 

  



Møtebehandling 

Representanten Christian Eikeland (FrP) fremmet følgende alternative forslag: 

Fylkesutvalget tar Europakommisjonens "vinterpakke" samt fylkesrådmannens innspill til 

orientering. 

  

Votering 

Eikelands forslag falt med 10 mot 1 stemme (FrP). 

Punkt 1, 2, 3 og 5 i fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 4 i innstillingen ble vedtatt med 9 mot 2 (FrP, SV) stemmer. 
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