
Protokoll fra styremøte 3/21

Organisasjon Agder Renovasjon IKS

Møtenummer 3/21

Dato 8. desember 2021

Tidspunkt 16:30 - 18:30

Sted Grand Hotel Arendal Vestregate 11

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 28 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 i henhold til aksjelovens §6-24.

Sak 29 Protokoll fra møte 2/21 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 30 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Det henvises til egne saksnummer for oppfølging av styrevedtak.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

Sak 31 Regnskap 3. kvartal 2021 Orientering

Administrasjonen v/Eirik orienterer styret om virksomhetens kvartalsregnskap.
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Vedlagt var regnskap for 3.kvartal 2021.

Kommentar:

Driftsinntekter:

Noe økte inntekter hush renovasjon. Økte inntekter salg av gjenvinningsvarene spesielt metall, papp og 
papir (høye priser i markedet). Økte konserninterne inntekter fra ARNAS (spesielt forurensede masser 
levert til deponi).

Driftsinntektene pr 30.9.21: 118,8 MNOK.

Driftskostnadene:

Økt behandlingskostnad trevirke og økte mengder slam. Pensjonskostnad høy pga reguleringspremie.

Driftskostnader pr 30.9.21: 109, 9 MNOK.

Resultat pr 30.9.21: Et overskudd på 8,8 MNOK.

Prognose vs budsjett for 2021:

Prognose pr 30.9.21 er et overskudd på 8,7 MNOK. Det er budsjettert med et underskudd på 2,0 MNOK 
for 2021 (etter selvkost).

Vedtak
Styret tok kvartalsregnskapet til orientering.

Sak 32 Returkraft AS Orientering

Daglig leder orienterte fra adm kontaktforum Returkraft 30.november, referat fra møtet var vedlagt.

Pris levering av restavfall i 2022:

Det er ikke noe som tilsier endring i anbefalt pris for levering av restavfall i 2022: 1050,- pr tonn. Det er 
oppgitt at CO2 avgift som blir gjeldene i 2022 på forbrenning av fossilt avfall (ca 90,- pr tonn rest), mest 
sannsynlig kan inkluderes i 1050,- prisen. 

Oppstart av Returkraft er 10. desember. I første omgang vil forbrenningsanlegget bare ha en av kranene 
i drift. Dette gjør at anlegget vil gå med redusert kapasitet frem til sommeren (ca 90% kapasitet så lenge 
det er kun en kran tilgjengelig). Anlegget prioriterer restavfall fra husholdning og begrenset næringsavfall 
samt treverk i starten.

Etter hvert vil det komme ytterligere informasjon om hvilke typer avfallsfraksjoner som anlegget kan 
motta til sluttbehandling.

DSB:

DSB har i sin rapport konkludert med at tankbilen fra SAR AS (som leverte det slamholdige avfallet når 
det eksploderte) har brutt regelverket om transport av farlig gods. SAR mener de ikke har gjort noe feil, 
men avfallet som ble levert Returkraft skulle vært klassifisert som brannfarlig væske, noe det ikke var.

Informasjon på Returkraft - før oppstart:

Transportørene (for ARIKS - Midtstøl Transport) har hatt informasjonsmøte på Returkraft 2.12.21.

Forberedelse til oppstart for ansatte og styret 9.12. Informasjonsmøtet gjelder hvilke risikovurderinger og 
tiltak som er gjort før oppstart.

Vedtak
Styret tok informasjonen om Returkraft til orientering.
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Sak 33 Fremdriftsplan Morrow Orientering

Daglig leder orienterte.

Vedlagt var en visualisering av byggetrinnene til Morrows giga fabrikk i Eyde Energipark, presentert av 
Morrow på avfallskonferansen november 2021.

Byggetrinnene (estimerte tidsangivelser):

Fase 1: Pilotfabrikken står ferdig årsslutt 2022.

Fase 2: Gigafabrikken, del 1 (vestre del) byggestart Q4-2022/Q1-2023. Planlagt ferdig årsslutt 2024.

Fase 3: Gigafabrikken, del 2 (østre del) byggestart Q1-2024. Planlagt ferdig årsslutt 2025.

Fase 4: Gigafabrikken del 3 (østre del) byggestart Q1-2025. Planlagt ferdig årsslutt 2026.

Deponi:

I flg oversikten over byggetrinnene, er det estimert at deponiet tas i bruk i fase 2 (må avsluttes i 2023), 
men parkering på deponi i fase 2 er ikke gjennomførbar så tidlig, eller om det i det hele tatt er mulighet 
for Morrow å få godkjennelse for parkeringsplass på avsluttet deponi? Det foreligger i midlertidig andre 
tegninger, blant annet de som ligger i grunnlag for ny reguleringsplan for Eyde Energipark. 

Det er omfattende krav fra Statsforvalteren for avslutning av et deponi, en avslutning som vil ta tid å 
gjennomføre. Iht opsjonsavtalen mellom Morrow og Arendal kommune, skal arealet for deponi beholdes 
av Arendal kommune og leie ut til Morrow. 

Avfallsanlegget :

Iht opsjonsavtalen nevnt over: Opparbeidelse av renovasjonsarealet kan tidligst starte når ARIKS har 
flyttet fra renovasjonsarealet. Slik fraflytting skal finne sted senest innen 2 år etter at Morrow gir 
opsjonsvarsel for renovasjonsarealet.

Om byggetrinnene og estimerte tidsangivelser blir en realitet, kan ARIKS få opsjonsvarsel fra Morrow 
allerede første del 2022, og fraflytting må finne sted 2 år etter (første del 2024).  

 

Vedtak
Styret tok informasjon om fremdriftsplan for batterifabrikken til orientering.

Sak 34 Eventuelt Eventuelt
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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:325842

Signert 13.12.21 av Nystøl, 
Aage med BankID.

participantid:325836

Signert 17.12.21 av Pedersen, 
Pål Koren med BankID.

participantid:325841

Signert 14.12.21 av Eide, Bjørg 
Engeset Laurendz med 
BankID.

participantid:325840

Signert 13.12.21 av Nilsen, 
Benedikte med BankID.

participantid:325837

Signert 15.12.21 av 
Gustavsen, Ole Thomas med 
BankID.

participantid:325839

Signert 16.12.21 av Skårmo, 
Ingrid Dorthea med BankID.

participantid:325838

Signert 13.12.21 av Stalleland, 
Terje med BankID.
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