Vinje Kommune
v/Rådmann, Ordfører og Varaordfører

RetroValve AS
Verkstadvegen, Åmot, Vinje
Vinje 31 mars 2019
Søknad om tilskudd som muliggjør første leveranse innen «Sirkulærøkonomi» til Olje og Gass
Viser til møte den 25.mars. RetroValve har benyttet tilskudd fra 2017 til juridiske avtaler med to
selskap som garanterer for troverdighet når det gjelder Ventilleveranser. Dessuten har vi deltatt på
mange messer og konferanser og banket mange dører hos oljeselskaper og selskaper som i dag
hogger opp oljeplattformer.
Dette har båret frukter. Vi har nå mulighet til å sikre oss godt vedlikeholdte komponenter fra Ula Rig
som skal hogges opp i Stavanger. Sammen med Vinje Industri, Telemark Bil/andre lokale
transportører og Qmatec som lokale samarbeidspartnere kan vi legge grunnlaget for en denne
virksomheten som vi hele tiden har hatt tro på at vi skal få til. Vi vil så fort økonomien byr seg melde
bedriften inn i Subsea Valley, der Vinje da vil være:
«Øvst uppe i den grøne dalen frå Vinje te Fornebu»
Qmatec har lovet å hjelpe RetroValve med denne oppstartfase på en måte som vil spare RetroValve
for betydelige kostnader. De ser nytten av vår etablering i Åmot og vil støtte den.
Vinje Industri har litt overraskende ikke interesse av å hjelpe til. De satser ikke på Olje&Gass i Åmot,
vil ikke ha verksted der, og har for tiden fullt belegg med oppdrag. De jobber med en miljøkontainer
der produksjonen blir lagt til Seljord. De er interessert i å selge timer til RetroValve.
Vi vil selv bidra med egenkapital til RetroValve etter evne. Vi tror på raskt og spennende utvikling de
nærmeste årene, og anser Åmot som et sentralt knutepunkt for effektiv logistikk.
Vi vil bygge opp en organisasjon av nøkkelpersonell her og ser for oss en bemanning på minst ti
personer i løpet av 2020. Det kan bli aktuelt å bygge opp en stab med egne fagfolk, som kommer i
tillegg og vil doble antallet. Vi trenger også et godt produksjonslokale. Tjenester fra snekker for å lage
transportkasser, og transporttjenester håper vi også å få i Vinje.
Vi søker om et tilskudd på NOK 200.000 for å kunne sikre oss råvarer som vil kunne gi god avkastning
allerede i 2019 og bidra til videre utvikling i 2020.
Uten dette tilskudd i april mai 2019, vil denne muligheten glippe, men vi vil fortsatt jobbe for å få til
den ønskede satsning i Vinje i tråd med tidligere avtale.

Med vennlig hilsen
Olav Apeland Haugen
(sign)
Daglig Leder

