
Protokoll fra styremøte 2/21

Organisasjon Agder Renovasjon IKS

Møtenummer 2/21

Dato 24. november 2021

Tidspunkt 08:30 - 12:00

Sted Heftingsdalen - Møterom Hove

Behandlingsmåte Styremøte

Til stede

Aage Nystøl , Pål Koren Pedersen , Bjørg Engeset L Eide ,  (Styrets leder)  (Styrets nestleder, forfall)  (Styremedlem)
Benedikte Nilsen Glommen , Ole Thomas Gustavsen , Ingrid Dorthea Skårmo (Styremedlem)  (Styremedlem)  

, Terje Stalleland , Nina Jentoft , Anita Aanonsen Jernquist(Styremedlem)  (Styremedlem)  (Varamedlem, Forfall)  
, Eirik Kristiansen(Daglig leder)  (Økonomisjef, forfall)

Sak 15 Godkjenning av innkalling og agenda Agenda

Åpning av møtet ved styrets leder
Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saker til eventuelt

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 16 Protokoll fra møte 1/21 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 17 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Det henvises til egne saksnummer for oppfølging av styrevedtak.

Sak 18 Regnskap 3 kv. 2021 Orientering

Regnskap for 3 kvartal 2021 og prognose for året ble ikke sendt ut i forkant av styremøtet og heller ikke 
gjennomgått i styremøtet pga sykdom. Daglig leder opplyste i midlertidig at det i perioden har vært gode 
markedspriser på avfall (spesielt metall, papir, papp) som gir økte inntekter samt økte inntekter gjennom 
ARNAS for deponering av forurensede masser. Det forventes at ARIKS holder prognosen for året 
(prognose pr 30.6.21), resultat + 8,4 mill. Regnskap 3 kv. blir sak i neste styremøte.
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Vedtak
Styret tar informasjonen som gjelder regnskap til orientering. 

Sak 19 Anbudskonkurranse transport og behandling av slam Beslutning

Daglig leder gikk igjennom anbudskonkurransen. 2800 tonn slam årlig. I dag har Grønn Vekst oppdraget.

Det henvises til anbudskonkurransen kunngjort 02.09.2021 og med tilbudsfrist 12.10.2021, om transport 
og behandling av slam med henting fra oppdragsgivers anlegg i Heftingsdalen.

Tildelingskriterier er: 70% pris, 25% kvalitet og 5% miljø.

Kontrakten starter 01.01.2022, og har en varighet på 3 år med ensidig opsjon for oppdragsgiver om 
forlengelse med 1 + 1 + 1 år.

# TILBYDER

1 Lindum AS (pris pr år: 7 543 200,-)

2 Grønn Vekst AS (pris pr år: 5 916 400,-)

3 Midtstøl Transport AS (pris pr år: 3 9 48 000,-)

4 IVAR Næring AS (pris pr år: 3 206 000,-)

Det henvises til evalueringen som er vedlagt. I samsvar med tildelingskriteriene i punkt 4.2 i konkurranse-
grunnlaget, er det konkludert med at det er tilbudet fra som har det beste forholdet IVAR Næring AS 
mellom pris og kvalitet.

Administrasjonens forslag:

Agder Renovasjon IKS har meddelt at det er intensjon om å inngå kontrakt med ovenfor nevnte firma. 
Det tas imidlertid forbehold om godkjenning i oppdragsgivers styre før kontraktsinngåelse, 24.11.2021.

Vedtak
Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med IVAR Næring AS som kontraktspartner 
for oppdraget transport og behandling av slam.

Sak 20 Anbudskonkurranse innkjøp hjullaster Beslutning

Daglig leder gikk igjennom anbudskonkurransen for innkjøp av hjullaster. 

Tilbudsfristen var 25.10.21 og det kom inn 2 tilbud innen fristen:

Hesselberg Maskin AS og Volvo Maskin AS.

Tildelingskriterier: 50% pris og 50% kvalitet og leveringstid.

Det henvises til vedlagte evaluering av tilbudene.

Administrasjonens anbefaling:

Tilbudene er vurdert ut fra tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. På bakgrunn av dette anbefales 
det at ARIKS inngår kontrakt med Volvo Maskin AS om leveranse av hjullaster, minimum 18 tonn.

Vedtak
Styret godkjenner at Agder Renovasjon IKS inngår kontrakt med Volvo Maskin AS om leveranse av 
hjullaster, minimum 18 tonn. 

Sak 21 Daglig leders statusrapport Orientering

Rapporten fra daglig leder var vedlagt, og ble gjennomgått i styremøte.
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Rapporten inneholder:

Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
Slamrenovasjon
Husholdningsavfall mengder
Gjenvinningsfraksjoner
Personal, HMS 
Ny ansatte
Personalsak 

Styrets behandling:

Styret syntes det var en bra statusrapport, og ba administrasjonen utfylle denne med oversikt over 
spesifikt type avvik i oppsummeringen over antall avvik. Styret foreslo at administrasjonen gjennomfører 
en utvidet undersøkelse i tilknytning til helse og arbeidsmiljø i ARIKS. Karlegging er i plan 2022 med 
bistand av Avonova, men den utvides til å omfatte arbeidshelse knyttet til utvikling av bla 
kreftforekomster. 

Vedtak
Styret tok statusrapporten til orientering, og vedtok følgende:

1) Administrasjonen utfyller oversikt over spesifikt type avvik i oppsummeringen over antall avvik.

2) Administrasjonen gjennomfører en utvidet undersøkelse i tilknytning til helse og arbeidsmiljø i ARIKS. 
Karlegging er i plan 2022 med bistand av Avonova, men den utvides til å omfatte arbeidshelse knyttet til 
utvikling av bla kreftforekomster. 

Sak 22 Status hytterenovasjon og kommunalt næringsavfall Orientering

Administrasjonen følger opp sak 9 Kommunalt næringsavfall behandlet i styremøte 28.9.21 som gjelder 
kommunalt næringsavfall og plan for endringer i hytterenovasjon, behandlet i strategisamling for styret i 
september. 

Daglig leder orienterte om status.

Kommunalt næringsavfall:

Det har vært avholdt møte med Arendal kommune,  og administrasjonen fortsetter arbeidet med 
Grimstad og Froland. Våre 3 eierkommuner samarbeider noe om innkjøp noe som gjør dialogen enklere.

Det er enighet med NordRen om utvidelse av kontrakten for innsamling av hush avfall til å også gjelde 
innsamling av kommunalt næringsavfall. 

Utvidelsen gjelder innsamling av kommunalt næringsavfall der det skal benyttes dagens transportør som 
underleverandør. Det sikrer at kvaliteten og servicen som dagens transportør tilbyr, fortsetter når IKS 
overtar. 

Hva er fordelene for kommunene? 

Kommunene slipper å anbudsutsette de ulike avfallsoppdragene, og kan bruke eget selskap. 
Kommunene sikrer at kommunalt næringsavfall blir håndtert likt som hush avfall (kildesortering), slik det 
var i tidligere regelverk. 

Kommunene sikrer energigjenvinning av restavfall på Returkraft

Formidlingssenteret og arbeidet med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid for skoler, barnehager, 
andre.

ARIKS arbeid med samfunnsansvar, lærlingekontrakter mm.

 

Hytterenovasjon - tiltak for forbedringer :
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Administrasjonen har hatt møte med MAREN (Mandal renovasjon) for å lære av dem. De har de siste 
årene erstattet nær 60 hyttestasjoner som tidligere hadde container løsning, med bunntømte 
avfallsløsninger. Ny løsninger har gitt en mye bedre estetikk som både brukerne og MAREN selskapet er 
stolte av.  

ARIKS har ca 34 hyttestasjoner. : Stasjoner åpent hele året (økt tilbud), Fordelene med nye løsninger er
enklere for kundene, bedre estetikk, bedre sortering og mindre forsøpling. 

Administrasjonen foreslår at ARIKS arbeider videre med dette:

Kartlegging: Hege kartlegger steder i Arendal og Grimstad der vi i dag har container og 
avfallsbod. Hun ser også på stasjoner med mange beholdere som burde ha nye containere. Vi 
avventer litt stasjoner med færre beholdere. Her bør vi se på sammenslåing av stasjoner. Vi må 
lage en oversikt over antall hytter ved hver stasjon og type og antall containere og dunker som 
står ute i dag. Vi lager ut ifra dette et oppsett på behov for nye containere.
Befaring: Hilde og Hege tar befaring sammen med NordRen på steder vi ønsker å ha nye 
containere får å se at det er plass til disse.
Innkjøpskostnader: Hilde setter opp en kostnadsberegning på innkjøp av containere
Innsamlingskostnader: Hilde og Hege setter opp et grunnlag for tømminger som sendes til 
NordRen slik at de kan prise dette og bestille kranbil.
Anbud på innkjøp: Hilde jobber, parallelt med oppgavene over, med anbud på innkjøp av 
containere sammen med Dam Consulting (rammeavtale) 
Kostnadsberegning: Lage en kostnadsberegning på endring av hytterenovasjon slik at en 
oppnår et mest mulig riktig hyttegebyr.
Målet er å få til dette før april 2022, men blir det knapt med tid blir det april 2023.

Styret vil bli presentert en kostnadsoversikt over tiltak og nye løsninger for hytterenovasjon. 

Vedtak
Styret tok informasjonen om kommunalt næringsavfall og hytterenovasjon til orientering.

Sak 23 Nedgravd avfallsstasjon Sandvigveien Orientering

Det henvises til tidligere sak 48.21 behandlet i styret. Daglig leder orienterte om status for den 
nyetablerte nedgravde avfallstasjonen Sandvigveien. 

Sammendrag:

1. Det er 56 abonnenter som har fått pålegg om å tilknytte seg den nedgravde avfallstasjonen 
Sandvigveien. Klageorganet har behandlet 6 klager fra abonnenter.

2. Klageorganet vedtok 26.8.21 å ikke ta klagene til følge, men tilføyde følgende: Husstander som av 
medisinske årsaker har problemer med å frakte avfall til stasjonen, kan levere legeattest, og på grunnlag 
av dette søke om fritak fra å benytte stasjonen og heller ha egne avfallsdunker. 

3. 2 abonnenter har levert legeattest og fått innvilget søknaden. 

4. Nytt forhåndsvarsel er sendt samtlige abonnenter om delvis omgjøring av pålegg om bruk av 
nedgravde avfallsanlegg. Frist 15.11 for å svare.

5. Brev fra flere som er svært fornøyd med avfallstasjonen i Sandvigveien, og har kommentert som 
følger: Fordi den estetisk er blitt veldig flott og gaten er blitt ryddig og oversiktlig. I tillegg blir søpla 
oppbevart forsvarlig med tanke på gnagerproblematikken og anlegget er også blitt en sosial arena som 
var savnet av beboerne.

Flere abonnenter har sendt støttemeldinger til ARIKS om at de er strålende fornøyde med det nye felles 
søppelanlegget i Sandvigen. Flere er engstelige for at den nedgravde stasjonen og den ordningen som 
er etablert, står i fare for å bli pulverisert fordi enkelte klager.

Vedtak
Styret tok orienteringen om status for nedgravd avfallsstasjon i Sandvigveien til orientering.
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Sak 24 Flytting av ARIKS Orientering

Det henvises til tidligere styresak 11 behandlet 28.9.21. Gjelder prosess flytting av ARIKS.

Det er etablert en forhandlingsgruppe i ARIKS som består av styreleder, daglig leder og økonomisjef i 
ARIKS. Forhandlingsgruppen skal gjennomføre forhandlinger med Arendal kommune, og første møte 
var 16.11.21. Det ble orientert fra dette møtet. 

EnviDan er landets ledende konsulentselskap innenfor selvkost og bistår over 300 kommuner og 
interkommunale selskap med selvkostberegninger hvert år, herunder ARIKS og alle de tre 
eierkommunene.

ARIKS har bedt EnviDan om å vurdere hvordan flyttingen/omorganiseringen kan organiseres slik at 
abonnentene ikke påvirkes økonomisk med økte renovasjonsgebyr. 

Revidert notat fra EnviDan er som avtalt, vedlagt. Dette notatet ble overlevert Arendal kommune i møtet 
16.november.

Neste møte med Arendal kommune er: 21.12.22

Vedtak
Styret tok status om flytting av ARIKS til orientering.

Sak 25 Returkraft AS Orientering

Saken gjelder en orientering om status for Returkraft AS. Styreleder og daglig leder orienterte. Det 
henvises til sak 13 behandlet 28.9.21 om status etter eksplosjonen 24.6.21 samt brev fra Returkraft 
vedlagt.

Eiermøte i Returkraft 10.11.21 (avfallsselskapene og bakenforliggende kommuner inviterte): På 
møteplanen var 1) Brannen og 2) Karbonfangst og lagring, med ulike foredragsholdere. For karbonfangst 
er det viktigste i fasen nå, med kunnskapsbygging.

Forslag om avgift på avfallsforbrenning:

Regjeringen la 8.11.21 frem sin tilleggsproposisjon til forslaget om neste års statsbudsjett. Avgiften på 
192 kroner per tonn CO  (avgift kun på den fossile delen anslag ca 45%) vil innebære ca 1 mill i utgift for 2
ARIKS (90,- pr tonn restavfall). 

Vedtak
Styret tok orienteringen om status for Returkraft AS til etterretning. 

Sak 26 Styremedlemmer og leder og nestleder i representantskapet fra 2022 Orientering

Saken gjelder valg av styre og leder og nestleder i representantskapet i ARIKS, behandlet 
i representantskapsmøte 13.oktober 2021:

 

 

Sak 24.21 valg av styre. Styre velges for to år gjeldende fra 01.01.22.

Valgkomiteens innstilling:

Navn Funksjon Kommune Vara

Erik Fløystad (ny) leder Arendal Nina Jentoft

Gunnar Ole Lyngroth (ny) nestleder Froland Lene Håland

Ingrid Skårmo medlem Arendal Einar Kraft Myren

Benedikte Nilsen medlem Arendal Kai Olav Fredriksen
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1.  

2.  

3.  

Bjørg E. Eide medlem    Grimstad Astri L Wilmann

Terje Stalleland medlem Grimstad Per Øyvind Erlandsen

       

 

Enstemmig vedtak:

Forslaget fra valgkomiteen til styremedlemmer og vara til styret i Agder Renovasjon IKS vedtas av 
representantskapet i Agder Renovasjon IKS. Nytt styre vil være gjeldende fra 1.1.2022, og 
styremedlemmene velges for 2 år (frem til 1.1.2024).

Sak 23.21 valg av leder og nestleder i representantskapet:

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Agder Renovasjon IKS velger følgende medlem som leder i 
representantskapet for to år: Lene Langemyr.
Representantskapet i Agder Renovasjon IKS velger følgende medlem som nestleder i 
representantskapet for to år: Anders Kylland.
Ny leder og nestleder i representantskapet blir gjeldende fra 1.1.2022.

Vedtak
Styret tar styrevalg og leder og nestleder i representantskapet gjeldende fra 1.1.22 til orientering. 

Sak 27 Eventuelt Eventuelt

Styret diskuterte pensjonsordning for daglig leder uten at daglig leder var tilstede. Saken tas opp i neste 
møte 8.desember.

Sted:

Dato:
   

Aage Nystøl
Styrets leder
 

Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem
 

Benedikte Nilsen Glommen
Styremedlem
 

  

Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem
 

Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem
 

Terje Stalleland
Styremedlem
 

participantid:322369

Signert 29.11.21 av Nystøl, 
Aage med BankID.

participantid:322368

Signert 30.11.21 av Eide, Bjørg 
Engeset Laurendz med 
BankID.

participantid:322367

Signert 06.12.21 av Nilsen, 
Benedikte med BankID.

participantid:322364

Signert 29.11.21 av 
Gustavsen, Ole Thomas med 
BankID.

participantid:322366

Signert 30.11.21 av Skårmo, 
Ingrid Dorthea med BankID.

participantid:322365

Signert 29.11.21 av Stalleland, 
Terje med BankID.
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