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Agder Renovasjon IKS 

 

PROTOKOLL 

STYREMØTE  

13. april 2021 

 

 

Møtested: Teams.       

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Pål Koren Pedersen, Benedikte Nilsen, Terje Stalleland, 

Bjørg Engeset Eide, Ingrid Dorthea Skårmo og Ole Thomas Gustavsen. 

Forfall: Ingen. 

 

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Eirik Kristiansen 

(økonomisjef). 

Referent: Anita Aanonsen Jernquist. 

 

Saksliste til styremøtet: 

 

Sak 29.21 Godkjennelse av innkallelse og saksliste 

Sak 30.21 Eierkommunenes vedtak  

Sak 31.21 Batterifabrikken og Agder Renovasjon IKS 

Sak 32.21 Forberedelse til representantskapsmøte 

Sak 33.21 Eventuelt 

 

Sak 29.21 Godkjennelse av innkallelse og saksliste. 

 

Protokoll fra styremøte 15.3.21 er sendt styrets medlemmer og signert.  

 

Vedtak: 

Innkallelse til styremøte 13.4.21 med saksliste og protokoll fra styremøte 15.3.21, 

godkjennes.   

 

Sak 30.21 Eierkommunenes vedtak  

 

Bakgrunn: 

Det henvises til sak 11.21 behandlet i styret 16.2.21, med følgende vedtak:   

 

Styret ber administrasjonen gjøre en henvendelse til bystyret i Arendal og kommunestyret i  

Froland, om at det blir gjort en presisering av tidligere vedtak. Styret foreslår likelydende  

vedtak i Arendal og Froland kommune tilsvarende Grimstad kommune sitt vedtak: 

1. Agder Renovasjon IKS fakturerer, sender ut og innfordrer renovasjonsgebyret. 

2. Agder Renovasjon IKS overtar ansvaret for all saksbehandling knyttet til  

forvaltningen av husholdningsavfall. 

 

Administrasjonen har sendt henvendelsen til Arendal og Froland kommune, om å få til et 

likelydende vedtak som Grimstad kommune, for å sikre at det ikke er tvil om hvor ansvaret 

ligger. Det er viktig for selskapets pågående arbeid med forvaltningsansvar og innkreving av 
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renovasjonsgebyr at det ikke er noen tvil om ansvar og delegert myndighet fra 

eierkommunene. 

 

Formannskapet i Arendal har behandlet saken 11.3.21 og bystyret i Arendal 25.3.21. Froland 

kommunestyre har behandlet saken 25.3.21.  

 

Arendal og Froland kommune har følgende vedtak: 

1. Agder Renovasjon IKS fakturerer, sender ut og innfordrer renovasjonsgebyret. 

2. Agder Renovasjon IKS overtar ansvaret for all saksbehandling knyttet til forvaltningen av  

husholdningsavfall. 

3. Vedtaket er gjeldende fra 01.01.21 

 

Vedlagt innkallingen var Arendal bystyre og Froland kommunestyre sine vedtak 25.3.21.  

 

Vedtak: 

Styret i Agder Renovasjon IKS tar eierkommunenes vedtak til orientering. 

 

Sak 31.21 Batterifabrikken og Agder Renovasjon IKS 

 

Harald Danielsen som er leder av den kommunale, administrative styringsgruppen for  

etablering av batterifabrikken, har sendt henvendelse til Agder Renovasjon v/daglig leder.  

Bakgrunnen for henvendelsen er jfr epost: Morrow holder på med en masterplan for sin 

etablering, og det er helt klart at denne masterplanen utfordrer Agder Renovasjons videre 

utvikling. 

 

Den kommunale styringsgruppen ønsker å gi Agder Renovasjon v/ representantskapet, styret 

og daglig leder en grundig oppdatering i saken, og inviterer til et felles møte i Arendal kultur- 

og rådhus 9.4.2021. 

 

Daglig leder har videresendt invitasjon til styret og representantskap om møtet 9.4.21. 

 

Oppdatering: 

Daglig leder setter opp en oversikt over utvikling Batterifabrikken og ARIKS som daglig 

leder har kjennskap til og har oversikt over. Denne oversikten ble sendt styremedlemmene før 

møtet 9.4.21.  

 

Informasjonsmøtet i Arendal kommune ble avholdt 9.4.21. Medlemmer fra representantskapet 

og styret samt daglig leder og økonomisjef møtte. 

 

Styrets behandling: 

Styreleder orienterte fra informasjonsmøtet 9.4. Det gis klare signaler om at det er sannsynlig 

at realiteten blir at ARIKS må finne ny lokasjon. Batterifabrikken har store planer, og nå 

legges pilotfabrikken i tillegg til gigafabrikken til Eyde Energipark. Det blir derfor fort en 

begrensning for Morrow at ARIKS er etablert på området mellom det regulerte området og 

det uregulerte.  

 

Administrasjonen har satt opp en estimert oversikt over kostnadsnivå for å flytte ARIKS til ny 

lokasjon. Daglig leder presenterte det grove kostnadsoverslaget i styremøtet. Styringsgruppa  
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for batterifabrikk etablering i Arendal, har bedt om å få oversikten. For ARIKS er det viktig å 

presentere eierkommunene og styringsgruppa for etableringen, de faktiske økonomiske 

forhold knyttet til hva det vil koste å etablere avfallsanlegget på nytt sted.  

 

Beslutning om flytting er ikke tatt, men daglig leder påpekte (både i styremøtet og i 

informasjonsmøtet) at det er viktig for driften fremover for selskapet og hensynet til ansatte, 

at en håper det ikke drøyer ut i tid før en endelig beslutning tas om å flytte ARIKS. 

 

Forprosjekt for vurdering av ny lokasjon for ARIKS starter allerede med møte 15.4.21 med 

agendaen «rigging av forprosjekt». Daglig leder i tillegg til driftsleder, vil representere 

ARIKS i dette forprosjektet. Det har utpekt seg pt to ulike lokaliteter som vil bli vurdert i 

forprosjektet.  

 

Det viktige er at den nye lokaliteten ligger sentralt plassert for innbyggerne i Arendal og 

Froland kommune som vil benytte avfallsanlegget. Østerhus avfallsmottak er i hovedsak for 

innbyggerne i Grimstad kommune. 

 

Styret i ARIKS skal vedta endelig ny lokasjon for ARIKS om det blir en realitet. Styret 

presiserte viktigheten av å holdes løpende orientert fremover i prosessen, og at kostnadene for 

flytting dekkes etter de faktiske kostnadene. Det er en forutsetning at disse kostnadene ikke 

påvirker renovasjonsgebyret.     

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen som gjelder batterifabrikken og ARIKS til orientering. 

  

Sak 32.21 Forberedelse til representantskapsmøte 

 

Saken gjaldt forberedelse til representantskapsmøte samme dag. 

 

Vedtak: 

Styret tar innkalling og sakene til representantskapsmøte til orientering. 

 

Sak 33.21 Eventuelt 

Ingen saker.  

 

Neste styremøte: 25. mai (kl 8.30).  

 

 

_________________  __________________ _____________________ 
Åge Nystøl   Pål Koren Pedersen  Ingrid Dorthea Skårmo    

 

 

 

___________________ __________________ ____________________  
Benedikte Nilsen   Terje Stalleland   Bjørg Engeset Eide 

 

 

___________________   
Ole Thomas Gustavsen  
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