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Behandlingsmåte Styremøte

Til stede

Aage Nystøl, Styrets leder

Pål Koren Pedersen, Styrets nestleder

Bjørg Engeset L Eide, Styremedlem

Benedikte Nilsen Glommen, Styremedlem

Ole Thomas Gustavsen, Styremedlem

Ingrid Dorthea Skårmo, Styremedlem

Terje Stalleland, Styremedlem

Anita Aanonsen Jernquist, Daglig leder

Eirik Kristiansen, Økonomisjef

Sak 1 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

OBS! Det gjøres oppmerksom på at innkalling til styremøte, sakspapirer og protokoller, vil foreligge 
fremover gjennom denne nye styreportalen, styreplan. Saksnummer i styreplan vil derfor ikke stemme 
overens med tidligere sakslister for styremøtene. Styreplan oppretter saksnummer automatisk. 

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, protokoll fra styremøte 30.8.21 og erklærte seg vedtaksdyktige. 

Sak 2 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Det henvises til egne saksnummer for oppfølging av styrevedtak. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 3 Budsjett for 2022 Beslutning

Første utkast til budsjett 2022 ble behandlet i styremøte 30.august 2021.  er administrasjonens Vedlagt
andre utkast til budsjett som blir gjennomgått av Eirik Kristiansen i styremøtet. 

Mottakspris – Returkraft:
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Det foreslås samme (selvkostpris) restavfallspris i 2022 som for 2021. For 2021 var selvkostprisen 
(restavfall) kr 1050,- pr tonn, og betaling utover dette er nedbetaling av gammel selvkostgjeld på 
Returkraft (totalt 1750,- pr tonn). Det legges inn et ekstra avdragselement (1,5 mill) også for 2022 for 
nedbetaling av selvkostfondet på Returkraft, for å komme i null etter plan 2023.

I administrasjonens forslag til budsjett og renovasjonsgebyr er det hensyntatt årets prognose, og 
prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning:

 

Status – selvkostfond (ARIKS):

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 31.12.2020:               kr + 5 690 505

Selvkostresultat (prognose selvkostfond 2021):                   kr - 3 689 584

Prognose utgående balanse – selvkostfond           31.12.21: kr + 2 078 220

 

Oversikt prognoser for selvkost husholdningsrenovasjon fremover:

Prognose inngående selvkost pr 1.1.22:                               kr + 2 078 220

Prognose bruk av selvkostfond i 2022:                                 kr -  4 200 467

Prognose utgående balanse – selvkostfond          31.12.22:  kr - 2 122 247

Budsjettforslaget hensyntar at husholdningsrenovasjonen bruker 4,2 mill av selvkostfondet i 2022, med 
det resultat at selvkostfondet går fra pluss til minus i 2022. 

For 2023:

Prognose utgående balanse – selvkostfond          31.12.23:  kr + 172 017

For 2024:

Prognose utgående balanse – selvkostfond          31.12.24:  kr + 2 520 975

 

Administrasjonens forslag til renovasjonsgebyr 2022:

Administrasjonen foreslår etter budsjett og selvkostgjennomgang med Envidan, en endring av 
gebyrinntekten med 2,0 % prisøkning. Iht selvkostregelverket skal selvkosten gå i null i løpet av 5 år.

For slamtømminger:

Utbetales akonto fra kommunene, ingen prisøkning.

Et standard husholdningsabonnement (140 liter rest) og renovasjonsgebyr for Arendal, Grimstad og 
Froland kommune med et gebyr økning på 2,0%:

 

2021: 4347,- (inkl mva).

2022: 4434,- (inkl mva)
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Kommunestyrene vedtar årlig renovasjonsgebyr:

De årlige renovasjonsgebyrene skal årlig fastsettes av kommunestyrene i eierkommunene, basert på 
nødvendige saksdokumenter fra Agder Renovasjon IKS for kommunestyrenes behandling.

Styrets behandling:

Styret foreslo at en oversikt over prognoser for selvkostfondet fremover (også etter 2021) ble beskrevet i 
saken. Oversikt over prognoser for selvkost husholdningsrenovasjonen i årene fremover, er derfor inntatt 
i protokollen. 

Vedtak
Styret innstiller til representantskapet å godkjenne det fremlagte budsjett for 2022.

Sak 4 Langtidsbudsjett for 2022 - 2025 Beslutning

Administrasjonens forslag til langtidsbudsjett for 2022 - 2025 er vedlagt.

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene 
fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Det er usikkerhet knyttet til mulig flytting av ARIKS og evt 
tidspunkt for flytting. Det tas derfor  om denne usikkerhet knyttet til endringer i langtidsbudsjettet.forbehold 

Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal 
godkjennes av representantskapet hvert år. Forslag til langtidsbudsjett er vedlagt.

Vedtak
Styret innstiller til representantskapet å godkjenne det fremlagte langtidsbudsjett for 2022 - 2025.

Sak 5 Oversikt over samlet gjeld i ARIKS Beslutning

ARIKS sin gjeld er i Kommunalbanken. Vedlagt er oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet 
saldo pr 01.01.22 samt oversikt over årlige nedbetaling fremover.

Kommunalbanken har i brev av 27.9.21 varslet at de øker renten med 0,40 prosentpoeng med virkning 
fra tirsdag 12.oktober 2021. Denne endringen inntas i oversikt over samlet gjeld.

Vedtak
Styret tok oversikten over samlet gjeld i ARIKS til orientering.

Sak 6 Tøybleietilskudd Beslutning

Det har vært enkelte henvendelser til ARIKS som gjelder om selskapet tilbyr en støtteordning for 
tøybleier. Det gjør selskapet ikke pr dato. Det er ca 30% av kommunene som tilbyr tilskudd til tøybleier, 
og graden av tilskudd varierer fra kommune til kommune. Ett barn bruker ca. 1 tonn engangsbleier i sin 
bleie-karriere, og et tilskudd bidrar til å redusere avfallsmengden. 

Administrasjonen mener et slikt tilskudd vil både være positivt for unge innbyggere og omdømme for 
ARIKS. 

Tilskudd til tøybleier varierer, men de fleste kommunene/avfallsselskapene tilbyr 1000,- i 
engangstilskudd. Blant annet Avfall Sør, Oslo og BIR (Bergen). 

Administrasjonen foreslår:

ARIKS kan gi tilskudd på inntil 1000,- pr barn for tøybleier og tilbehør for tøybleiebruk (våtposer, 
engangsinnlegg/rispapir og bleiekroker). 

Kriterier for å søke om tilskudd: 

Private søkere
Søker må være bosatt i Arendal, Grimstad eller Froland kommune. 
Det gis ett tilskudd på inntil 1000 kr pr barn (engangstilskudd)
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Barnet må være født og under to år når søknaden blir sendt inn. 
Det må fremlegges kvittering for kjøp av tøybleier/tøybleieprodukter.

Vedtak
Styret støtter administrasjonens forslag om tøybleietilskudd og mener det vil være positivt for unge 
innbyggere som ønsker å bidra til å redusere avfallsmengden. Styret vedtar at det kan gis tilskudd på 
inntil 1000,- pr barn for tøybleier og tilbehør for tøybleiebruk (våtposer, engangsinnlegg/rispapir og 
bleiekroker), etter foreslåtte kriterier for å søke om tilskudd. 

Sak 7 Utfasing av tømmekalender Beslutning

Bakgrunn:

Dagens ordning med produksjon av tømmekalender

ARIKS har frem til nå produsert 14 ulike tømmekalendere hvert år (totalt 37.000 eksemplarer),  som 
renovatørene deler ut hvert år før årsskiftet. Mange bruker denne, mens andre ikke har behov. Ved 
utdeling så er det en del som forsvinner i vær/vind, så en del må ettersendes i posten, med utgifter til 
porto.

Produksjon og trykk av kalenderne koster ca 110.000 kr pr år, i tillegg kommer tidsbruk for å lese 
korrektur på disse. Utdeling av kalenderne ligger i avtalen med NordRen som ikke får ekstra betalt for 
dette.

Min Renovasjon - App

ARIKS har siden 01.01.2021 tatt i bruk appen Min Renovasjon, der kundene kan søke opp sin adresse 
og få opp tømmedatoer for de ulike avfallstypene. Her kan en også sette på varsel slik at en blir varslet i 
appen f. eks dagen før avfall skal hentes. Mange har allerede lastet ned denne appen og er godt fornøyd 
med den.

En kan også finne tømmedatoer ved å gå via vår hjemmeside og søke på adressen sin der. Her får en 
også opp kalenderen for hele året som kan skrives ut.

Administrasjonen foreslår:

På bakgrunn av dette ønsker administrasjonen å fase ut utdeling av tømmekalender til alle. Dette med 
tanke på unødvendig bruk av papir. De fleste har nå en smarttelefon og kan laste ned appen. For de som 
fortsatt ikke er digitale, kan vi skrive ut en tømmekalender via Komtek, og sende denne enten via 
brevpost eller e-post til kunder som kontakter oss om dette. Det blir nok en del henvendelser på dette i 
starten av året, men da får vi lært folk opp til å benytte appen.

Renovasjonskalender med gratis billetter vil fortsatt tilbys og sendes ut på papir til abonnentene, men det 
arbeides med digitalisering også av denne. 

Vedtak
Styret støtter administrasjonens anbefaling om en overgang fra tømmekalendere på papir til digital 
versjon via APP eller ARIKS sin hjemmeside. Det tilføyes at for innbyggere som fortsatt ikke er digitale, 
kan ARIKS skrive ut en tømmekalender via systemet, og sende denne enten via brevpost eller e-post til 
kunder som kontakter ARIKS om dette.

Sak 8 Ledelsens gjennomgang Orientering

Denne styresaken har som formål å informere styret om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2021. 
Ledelsens gjennomgang er en årlig hendelse hvor en går igjennom den viktigste informasjonen rundt 
internkontrollsystemet. Målet er å vurdere effektiviteten av egen virksomhet knyttet til HMS og kvalitet, for 
å kunne forbedre og styre retning samt forankring av kontinuerlig forbedringsarbeid i ledelsen.

Vedlagt er rapport ledelsens gjennomgang 2021.

Vedtak
Styret tok rapport om ledelsens gjennomgang til orientering.
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Sak 9 Kommunalt næringsavfall Beslutning

Det henvises til styrebehandling 26.5.20, med følgende vedtak:

Styret ber administrasjonen starte prosess med eierkommunene for behandling av det kommunale 
næringsavfallet i en utvidet egenregi.

Oppsummering i saken:

De fleste kommunale avfallsselskap i Norge (inklusive avfallsselskapene i sør med Kr Sand, Lillesand, 
Risør, Tv strand mm) behandler kommunalt næringsavfall gjennom utvidet egenregi fra sine 
eierkommuner. ARIKS har tatt kontakt med eierkommunene for å informere om hvordan andre 
avfallsselskap og kommuner har organisert håndteringen av kommunalt næringsavfall. Møter er 
gjennomført.

Administrasjonen har i midlertidig ikke fullt ut klart å følge opp denne saken tidsmessig slik intensjonen 
var i 2020, fordi: 

1. Nytt renovasjonssystem for håndtering av all kommunikasjon (abonnent og renovatør) som gjelder 
husholdningsavfall og ansvar for fakturering av renovasjonsgebyr, har vært prioritert og tatt svært mye tid 
for administrasjonen.

2. I tillegg delegerte kommunene forvaltningsansvar og utvidete oppgaver, og organisasjonen rigger seg 
nå bredt for de nye oppgavene.

3. Corona situasjonen har krevd sitt

4. Arbeid med mulige flytteplaner for avfallsanlegget ved etablering av batterifabrikken. 

Det har vært antydet en mulighet for sannsynlig oppstart 1.1.22, men det blir vanskelig. 

Bakgrunn:

Kommunens eget avfall som gjelder alt avfall fra skoler, institusjoner, barnehager, kommunale bygg og 
lignende er etter Forurensningsloven klassifisert som næringsavfall. Kommuner som ønsker å behandle 
det kommunale avfallet på samme måte som husholdningsavfallet har derfor nå en vedtatt lovfestet 

 Kommunene har derfor en rett til å fritt dekke sine behov for tjenester unntak fra anskaffelsesregelverket.
(her kommunalt avfall) ved å ta i bruk utvidet egenregi. Arendal, Grimstad og Froland kommune har 
derfor styringsrett til å tildele ansvaret for å håndtere kommunenes eget næringsavfall, til ARIKS.

Definisjon på utvidet egenregi: At det benyttes utvidet egenregi som mange kommuner gjør, innebærer at 
de tildeler oppdraget til en enhet som ikke regnes som samme rettssubjekt for eksempel et 
interkommunalt selskap, men at den som får oppdraget har så nær tilknytning til kommunen at dette 
sidestilles med egenregi.

Hva er status i saken siden styrets behandling i mai 2020?

1. Selskapsavtalen:

Selskapsavtalen for ARIKS er revidert og vedtatt av representantskapet 13.4.21. Den har følgende 
formulering som gjelder bedriftsavfall: 

Bedriftsavfall:

Innsamling, mottak og behandling av bedriftsavfall er ikke innenfor den lovpålagte oppgaven for 
kommunene, men selskapet kan etter avtale med den enkelte eier overta eierkommunenes 
oppgaver knyttet til innsamling, mottak og behandling av kommunenes eget næringsavfall 
(bedriftsavfall) som håndteres gjennom Agder Renovasjon IKS i utvidet egenregi (lovfeste unntak 
fra anskaffelsesregelverket).

2. Advokatvurdering:
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Vurdering av løsning der allerede inngått avtale med NordRen for transport av husholdningsavfall, lovlig 
kan utvides til å gjelde innhenting av kommunalt næringsavfall. Det er også vurdert lovligheten i at ARIKS 
leier inn personell fra ARNAS for å koordinere og planlegge kommunenes henting av næringsavfall. Det 
kan lovlig gjennomføres med visse anbefalinger (intensjonskunngjøring og en utforming av avtale mellom 
ARIKS og Arnas i overenstemmelse med KOFA føringer.

Selvkostområde for kommunalt næringsavfall:

ARIKS må opprette et eget selvkostområde for kommunalt næringsavfall som vil være argumenter for 
sikker avfallsbehandling, rimeligste pris og full kontroll for eierkommunene over oppgaven.

 

Administrasjonens forslag: 

Kommunene har i lovfestet unntak fra anskaffelsesregelverket, rett til å fritt dekke sine behov for tjenester 
(her kommunalt avfall) ved å ta i bruk utvidet egenregi. Arendal, Grimstad og Froland kommune har 
derfor styringsrett til å tildele ansvaret for å håndtere kommunenes eget næringsavfall, til ARIKS.

1. Det arbeides videre med en avtale mellom ARIKS og ARNAS som gjelder personell for håndtering av 
kommunalt næringsavfall, og at denne utformes iht KOFA føringer vha advokat. 

2. Det arbeides videre med avtalen med NordRen for transport av husholdningsavfall, at denne lovlig kan 
utvides til å gjelde innhenting av kommunalt næringsavfall. Det utformes en intensjonskunngjøring som 
utformes av advokat.

3. Det avtales nærmere med Arendal kommune om prosessen videre som gjelder kommunalt 
næringsavfall.

4. Dato for oppstart for behandling av det kommunale næringsavfallet i en utvidet egenregi blir når 
administrasjonen er rigget for dette, avtale og det praktiske knyttet til transport er i orden, og etter avtale 
med Arendal kommune.

5. Det arbeides fortløpende med de andre eierkommunene om håndtering av kommunalt næringsavfall. 

 

Styrets behandling:

Styret foreslo visse endringer i endelig vedtak som er inntatt i styrets vedtak. 

Vedtak
1. Det arbeides videre med en avtale mellom ARIKS og Arnas som gjelder personell for håndtering av 
kommunalt næringsavfall, og at denne utformes iht KOFA føringer med bistand av advokat. 

2. Det arbeides videre med avtalen med NordRen for transport av husholdningsavfall, at denne lovlig kan 
utvides til å gjelde innhenting av kommunalt næringsavfall. Det utformes en intensjonskunngjøring som 
utformes av advokat.

3. Det avtales nærmere med Arendal kommune om prosessen videre som gjelder kommunalt 
næringsavfall. De to øvrige eierkommunene informeres fortløpende om prosessen som gjelder mulig 
oppstart for å håndtere denne nye oppgaven, samt at det gås i videre dialog med alle eierkommunene. 

4. Dato for oppstart for behandling av det kommunale næringsavfallet i en utvidet egenregi blir når 
administrasjonen er rigget for dette, avtale og det praktiske knyttet til transport er i orden, og etter avtale 
med Arendal kommune.

5. Representantskapet gis en orientering i representantskapsmøte 13.10.21. 

Sak 10 Notat fra EnviDan - selvkostregelverk Orientering

Bakgrunn:
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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. Det henvises til pressemelding 
9.4.21 fra Arendal kommune og ARIKS med følgende: Det ligger som en forutsetning for en eventuell 
flytting at kostnader til dette ikke belastes innbyggerne i form av økte renovasjonsavgifter.

EnviDan har tatt utgangspunktet i avtalene mellom Arendal kommune og Morrow Batteries AS om 
bygging av en fabrikk i Eyde Energipark. Avtalen omfatter blant annet arealet hvor ARIKS har sitt 
hovedanlegg.

Envidan har laget et notat som omhandler hvordan Arendal kommune kan erstatte tapet abonnentene blir 
påført som følge av at tomten som ARIKS driver på i dag blir omdisponert til andre formål. 
Husholdningsrenovasjon er en selvkosttjeneste og lovverket gir klare føringer og begrensninger.

I oppfølgingsmøte med Envidan 20.9.21 ble Envidan gjort oppmerksom på at ARIKS fortsatt har 
en festeavtale som er uoppsigelig for grunneier Det er viktige opplysninger som kan gi betydelig bidrag i . 
denne sammenhengen. Envidan vil derfor tilpasse denne informasjonen i et justert notat.

Notatet fra Envidan legges derfor ikke frem for styret før det er revidert. 

Vedtak
1. Styret tok informasjonen som gjelder foreløpig informasjon fra EnviDan til orientering.

2. Notat fra EnviDan legges inn som sak til neste styremøte. 

Sak 11 Agder Renovasjon IKS flytting Orientering

Det henvises til styresak 60.21 behandlet i møte 30.8.21.

Rapport fra mulighetsstudiet er ferdigstilt og er fremlagt til politisk behandling i formannskapet 22.9.21, 
der styret og daglig leder også var invitert. Bystyret i Arendal får saken til behandling 30.9.21.

Mulighetsstudie - ny lokalisering av ARIKS:
Morrow Batteries AS har inngått avtaler med Arendal kommune for plassering av batterifabrikk i Eyde 
Energipark (Heftingdalen). ARIKS sitt avfallsanlegg er plassert mellom Vestre og Østre område i arealet 
som utgjør tomten til batterifabrikken. I planprosessen med etablering av batterifabrikk i Eyde Energipark 
viser det seg at det er behov for Morrow Batteries for også å kunne benytte arealet som disponeres av 
ARIKS.

Arendal kommune ser behov for å flytte ARIKS og ønsker utført et Mulighetsstudie som angir alternativ 
for en ny beliggenhet og budsjett for kostnader ved flytting.

Mulighetsstudiet beskriver ARIKS sin virksomhet og angir mulige beliggenheter for ny lokasjon og 
kostnader ved flytting. Budsjett for kostnader med flytting er angitt på et overordnet nivå, men det 
angis størrelsesorden og noen kriterier for fordeling av kostnader. 

Sammendrag (utdrag):
Det er vurdert mulige beliggenheter i Arendal kommune for plassering av et nytt avfallsanlegg uten 
deponi. 
• Agderparken Nord – ved Frolandsveien/Bråstadlina
• Skrubbedalen – ved Stoa
• Areal vest for E-18 – v/Longum

Ved flytting av ARIKS skal Arendal kommune dekke kostnadene for bygg og anlegg oppført på nytt sted 
med fratrekk av endret standard/oppgradering/alder/forbedringer. 

Utgangspunktet er at Arendal kommune stiller opparbeidet byggeklar tomt til disposisjon for et nytt 
anlegg for ARIKS. Norconsult og Entreprenørgruppen har gjort uavhengige prisvurderinger basert på 
felles grunnlagsmateriale (arealstørrelse og volum for dagens anlegg).
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ARIKS har fått utarbeidet et flytskjema/prinsipp for etablering av et nytt avfallsanlegg som er hensyntatt 
(150 daa + fremtidig tillegg areal 50 daa). 

Beskrivelse av egen virksomhet i Heftingdalen:
ARIKS sin beskrivelse av Miljøparken Heftingdalen og aktivitetene er tatt med i sin helhet i 
mulighetsstudiet. Samlokalisering med ARNAS og underleverandør NordRen er også hensyntatt.

Plassering og trafikk:
Beliggenhet er viktig for ARIKS. Dagens beliggenhet i Heftingdalen er strategisk nær E-18 og 
Longumkrysset. Plasseringen er god i forhold til kundene som skal betjenes. Kundene er både privat- og 
næringskunder og det er begrensede kjøreavstander for å komme til avfallsanlegget. En ny beliggenhet 
for ARIKS bør være i nærhet av gode kommunikasjonsveier og sentralt plassert i forhold til kunder slik at 
bærekraftsmål ivaretas best mulig.

 

Rådmannens forslag til vedtak

Arendal bystyre tar til orientering den framlagte mulighetsstudien om flytting av ARIKS. Arendal bystyre 
vedtar å be rådmannen i samarbeid med Arendal næringsselskap AS utrede videre de 3 
tomtealternativene beskrevet i mulighetsstudien tilstrekkelig til at det kan gjennomføres forhandling 
mellom Arendal kommune og ARIKS om tomt for nytt avfallsanlegg.

Grunnlaget for utredningen skal være 150 dekar flatsprengt tomt med nødvendig infrastruktur frem til 
tomtegrense samt 50 dekar råtomt som mulig ekspensjonsareal. Kostnadene med utredningsarbeidet, 
herunder nødvendig reguleringsarbeid/ arealbruksavklaring for øvrig, forskotteres av Arendal kommune 
og dekkes i neste omgang inn gjennom salg av tomt til Morrow AS.

Arendal bystyre vedtar å melde oppstart på regulering av område vest for E-18 nordøst 
for Longumkrysset, Skrubbedalen og Agderparken Nord, jfr. mulighetsstudien og saksframlegget, med 
sikte på regulering til avfallsanlegg/næring. Forutsetningen for oppstart regulering er at det oppnås avtale 
med grunneierne om avståelse av grunn, alternativt at bystyret er beredt til å gjennomføre ekspropriasjon.

Arendal bystyre vedtar å gi rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale om flytting med ARIKS. 
Avtalen fremforhandles og underskrives med forbehold om bystyrets godkjenning.

Administrasjonen anbefaler:

Administrasjonen har gitt innspill til mulighetsstudiet at areal vest for E-18 - Longum vil være den beste 
lokaliteten, og at en anser Skrubbedalen som lite egnet for ny lokalitet. Trafikkavvikling vil være viktig for 
å få en god løsning på ny lokalisering. Antall kunder som besøker anlegget i Heftingdalen pr. dag utgjør i 
snitt 450 passeringer over vekt (900 t-r). På en dag med maksimalt besøk kan det være i størrelsesorden 
700 passeringer over vekt med privatbiler, vogntogmoduler, renovasjonsbiler, lastebiler mm. Det er viktig 
at ny lokalitet hensyntar befolkningsvekst og økte avfallsmengder.

Administrasjonen anbefaler videre at det etableres en forhandlingsgruppe for ARIKS som består av 
styreleder, daglig leder og økonomisjef i ARIKS samt at ARIKS får bistand av en ekstern konsulent eller 
advokat i forhandlingene.

Vedtak
1. Styret tok informasjonen som gjelder flytting av ARIKS, mulighetsstudiet og rådmannens forslag til 
orientering. 

2. Styret ber om at det etableres en forhandlingsgruppe for ARIKS som skal fremforhandle en avtale med 
Arendal kommune om flytting av ARIKS. Forhandlingsgruppen skal bestå av styreleder, daglig leder og 
økonomisjef i ARIKS samt med bistand av ekstern kompetanse i forhandlingene.

3. Avtalen mellom ARIKS og Arendal kommune skal behandles av styret i ARIKS og godkjennes av 
representantskapet.

Sak 12 Klagehåndtering bistand advokat Orientering
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Det henvises til sak 61.21 behandlet i styremøte 30.8.21.

ARIKS er etter delegert myndighet fra eierkommunene et forvaltningsorgan. I forbindelse med at Arendal 
kommune har etablert et nedgravd avfallsanlegg i Sandvigveien, har ARIKS fattet vedtak om at beboerne
/hytteeiere i Sandvigveien plikter å benytte seg av det nedgravde avfallsanlegget. ARIKS har etter at 
vedtaket er fattet, mottatt 11 klager fra beboerne som ikke ønsker å benytte den nedgravde 
avfallsstasjonen, men beholde egne beholdere. Klageorganet til ARIKS har derfor behandlet 
klagesakene som gjelder pålegg om å benytte den nedgravde stasjonen i Sandviga, og det er gitt 
tilbakemelding om klageorganets behandling av sak 2/21 som er: 

Sak 2/21:

Gjelder klager på avslag fra husholdningsabonnenter i Sandvigveien, Arendal kommune.  Abonnentene 
ønsker ikke å benytte nedgravd avfallsstasjon som er etablert i området, men ønsker å beholde dagens 
ordning med beholdere på grunn av gå avstand til stasjonen.

Administrasjonens innstilling:

Klageorgan i Agder Renovasjon IKS opprettholder vedtak av 24.06.21. Klagen tas ikke til følge.

Klageorganets enstemmige vedtak:

Klageorgan i Agder Renovasjon IKS opprettholder vedtak av 24.06.21. Klagen tas ikke til følge.

Klageorganet tilføyde følgende til vedtaket:

Husstander som av medisinsk årsak 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.

9 av beboere godtar ikke vedtaket fra klageorganet, og vil i løpet av den nærmeste tid engasjere en felles 
advokat som kan representere deres sak i og få saken prøvd i rettsapparatet.

ARIKS får bistand av Hald & co i denne saken samt i fremtidige forvaltningsrett saker.

Vedtak
Styret tok status som gjelder klager fra Sandvigveien og bistand av advokat til orientering.

Sak 13 Returkraft Orientering

Styreleder orienterer fra møtet mellom Returkraft (RK), garantikommunene, Avfall Sør og ARIKS 10.
september og daglig leder kort fra adm kontaktforum - RK 16.september.

 Status etter eksplosjonen 24. juni:

Arbeidet med tilbakeføring av anlegget til normal drift er godt i gang. Hvis alt går etter planen er anlegget 
i  gang med å brenne 10.desember. Det er bestilt intern granskning av hendelsen fra selskapet Gexcon 
som forventes ferdig 27. september. Denne kommer i tillegg til politiets rapport og arbeidstilsynets 
rapport. Det forventes at arbeidstilsynets rapport vil være ferdig januar 2022.

Det arbeides med å finne årsakssammenheng og korrigerende tiltak for å unngå slike hendelser i 
fremtiden. Sikker drift er det aller viktigste. Det gjennomføres r risikovurdering mht hvilke avfallsfraksjone
RK skal kunne motta eller ikke motta, i fremtiden. Det er rimelig å anta at enkelte fraksjoner vil bli fjernet 
fra porteføljen, ikke nødvendigvis fordi de er farlige å motta men fordi de er vanskeligere å kontrollere i 
tilstrekkelig grad.

Dersom enkelte fraksjoner vil bli stoppet i fremtiden finnes det andre fraksjoner som vil erstatte dette 
både tonnasjemessig og økonomisk. Dette er avfall som ikke er klassifisert som «farlig avfall» som en 
hittil har sagt nei til fordi det ikke har vært kapasitet. 

RKs avbruddsforsikring dekker likviditeten i det korte bildet. KLP konkluderer ikke endelig ift. 
erstatningsplikt, men foreløpig er det ikke kommunisert noe som gir grunn til avkortning. Dersom det 
kommer en avkortning fra forsikringsselskapet kan det ikke utelukkes at eierne må inn med mer midler 
avhengig av størrelsen på avkortningen.
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Returkrafts leveranseavtaler:

Det er noe usikkerhet knyttet til forsikringen og dekning av kostnader knyttet til
håndtering av eiernes enerettstilldelte selvkostavfall. Usikkerheten går på om RK kan påberope Force 
majeure også overfor eierne? Eventuell kostnad knyttet til håndteringen av selvkostavfallet må
dersom det ikke kan legges inn i avbruddsdekningen finansieres enten via
låneopptak, eller fordeles på eierne. RK har ikke likviditet til å dekke det
selv (anslag ca 20 mill).

Det er en juridisk betenkning som tilsier at enerettstildelt avfall må
håndteres annerledes enn ordinære næringsavtaler. Advokatens notat er gjengitt i vedlegg.

Resultat i 2021 for Returkraft:

Samsvarer med budsjett, men trolig noe bedre fordi man får kompensert inntekter ift. reelle strømpriser 
som er bedre enn det som lå til grunn i budsjettet. Det må påregnes en økt forsikringspremie i fremtiden 
som følge av hendelsen. Det kan også være en risiko for at selskapet ikke får fremtidig forsikring.

Selvkostprisen 2022 (mottaksavgift restavfall):

Administrative kontaktforum (RK og daglige ledere) foreslår restavfallspris i 2022 til 1050 kr (lik pris som i 
2021). Det er enighet blant eierne om dette. Prisen vurderes som høy nok til å dekke opp for eventuelle 
overraskelser som måtte komme.

CCS (Karbonfangst):
Logistikk studium av en fangstpilot dekkes over løpende drift. RK har kostnader på totalt 6,1 MNOK som i 
hovedsak er personellkostnader som selskapet uansett ville hatt. Det er hittil ikke kostet RK noe. 
Prosjektet får støtte på 2,8 MNOK som dekker de eksterne kostnadene på 1,5 MNOK.

Selskapet eller eiere er ikke forpliktet til ytterligere prosjekter eller investeringer. En eventuell fremtidig 
fangstpilot vil koste, men her foreligger det verken beslutninger eller forpliktelser per nå. Eierne er 
tydelige på at slike fremtidige beslutninger skal diskuteres nøye med eierne.

RK vurderer en eventuell fangstpilot fordi det er svært viktig å bygge kompetanse for å stå best mulig 
rustet til å ta vurderinger om fullskala CCS-anlegg i fremtiden. RK er også tydelige på at det ikke er styret 
i RK som skal velge fremtidig teknologi. Dette må sees i et større perspektiv. Det kom tydelig frem i møtet 
mellom garantikommunene og RK, at karbonfangst ved RK ikke skal drives frem av RK og at dette hører 
hjemme på fylkes/nasjonalt nivå. Et anlegg for CCS kan ikke eies av RK og heller ikke av 

 Dette må være et eget prosjekt og selskap som står på egne ben. Det er viktig at det avfallsselskapene.
nå jobbes med CCS på et politisk nivå for å sikre riktig finansiering og organisering.

Refinansiering:
RK mener at bankenes interesse for refinansieringen ikke er påvirket av eksplosjonen. Styret i RK sluttet 
seg til tidligere vurderinger om følgende løsning senest i april 2021 (før nytt styre):
• Forlenge og øke eksisterende kredittfasilitet til 2032 (175 MNOK)
• Forutsetter at ansvarlige lån fra eierne forlenges tilsvarende

RK anser fremdeles risikoen for å ikke finne en god finansieringsløsning som liten og ser ingen tvingende 
grunn til å forsere prosessen og anbefaler fortsatt å vente til 2023-2024 før eksisterende løsning 
forlenges. Den langsiktige trekkfasiliteten i Nordea på 90 MNOK samt kassakreditten på 25 MNOK gjør 
at selskapet er ordnet finansielt ut 2025. En eventuell avkortning fra forsikringsselskapet kan påvirke 
dette bildet.

Å refinansiere ble tidligere vurdert av RK som unødvendig dyrt. Det er jevnlige møter med bankene og 
det foreligger ingen indikasjon på at hendelsen påvirker RKs stilling i markedet.

Vedtak
Styret tok informasjonen knyttet til Returkraft til orientering.

Sak 14 Eventuelt Eventuelt
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Vedtak
Det var ingen saker til Eventuelt.

Sted:

Dato:
   

Aage Nystøl
Styrets leder
 

Pål Koren Pedersen
Styrets nestleder
 

Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem
 

   

Benedikte Nilsen Glommen
Styremedlem
 

Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem
 

Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem
 

Terje Stalleland
Styremedlem
 

participantid:314908

Signert 04.10.21 av Nystøl, 
Aage med BankID.

participantid:314902

Signert 05.10.21 av Pedersen, 
Pål Koren med BankID.

participantid:314907

Signert 04.10.21 av Eide, Bjørg 
Engeset Laurendz med 
BankID.

participantid:314906

Signert 04.10.21 av Nilsen, 
Benedikte med BankID.

participantid:314903

Signert 06.10.21 av 
Gustavsen, Ole Thomas med 
BankID.

participantid:314905

Signert 06.10.21 av Skårmo, 
Ingrid Dorthea med BankID.

participantid:314904

Signert 04.10.21 av Stalleland, 
Terje med BankID.
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