
Protokoll fra styremøte 1/22

Organisasjon Agder Renovasjon IKS

Møtenummer 1/22

Dato 18. januar 2022

Tidspunkt 09:00 - 12:30

Sted Heftingsdalen - møterom kantine eller Teams

Behandlingsmåte Styremøte

Til stede

Erik Fløystad, Styrets leder

Gunnar-Ole Lyngroth, 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

Valg og endring av styremedlemmer (repr skapsmøte 13.oktober 2021):

Erik Fløystad ny styreleder fra 1.1.22 og Gunnar-Ole Lyngroth ny nestleder i styret fra 1.1.22. 

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 2 Protokoll fra møte 3/21 Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 3 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Det henvises til egne saksnummer for oppfølging av styrevedtak. 

Vedtak
Styret tok saken til orientering.
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1.  

2.  
3.  

 

Sak 4 Status innsamling av husholdningsavfall Orientering

Gjelder en status over innsamling av husholdningsavfall (renovatørens arbeid).

Det har vært noen utfordrende uker for renovatørene. Mye snø på en gang, glatte og utfordrende veier 
har gjort arbeidet til renovatørene vanskelig. Flere tilfeller der renovasjonsbilene har kjørt ut av veiene. I 
tillegg har det vært og fortsatt er, utfordrende med bemanningen av renovasjonsbilene (personell skader) 
og deler på renovasjonsbilene som er vanskelig å få tak i (pandemien). I dagene rundt jul og nyttår er det 
også større mengder avfall, så det har også gitt ekstra utfordringer for tømming av husholdningsavfall.   

Administrasjonen har sendt SMS til berørte abonnenter der det har vært forsinkelser i tømming av avfall, 
samt at det er informert om utfordringene på vår hjemmeside og facebook.

Beredskap:

Daglig leder har tatt kontakt med leder for renovatørene for en beredskapsplan om det blir stort 
sykefravær for renovatørene nå i pandemien. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som kan være 
aktuelle avhengig av sykdomsomfanget og om det blir en "unntakstilstand" med kansellering enkelte ruter
/innsamling av enkelte avfallstyper. Tiltak er å sende ut SMS til berørte abonnenter om avfall ikke blir 
hentet iht plan.

Vedtak
Styret tok informasjonen over innsamling av husholdningsavfall til orientering.

Sak 5 Flytting av Agder Renovasjon IKS Orientering

Saken gjelder status og prosess flytting av Agder Renovasjon IKS i forbindelse med etablering av 
batterifabrikken. 

2.møte med Arendal kommune ble avholdt 21.12.21, vedlagt referat fra møtet. 

I møte nr 2 mellom Arendal kommune og ARIKS ble det trukket følgende konklusjoner:

Arendal kommune arbeider med flere planer i området rundt tomteområdet for batterifabrikken. 
Det er enighet om at ny tomt for avfallsanlegget kan konsentreres om dette området (Longum 
området). Dette betyr at det ikke arbeides videre med Skrubbedalen eller Agderparken for 
avfallsanlegget.
Det er enighet om å vurdere mulighetene for å lokalisere nytt deponi til Skrubbedalen.
Det er enighet om å arbeide for en løsning, et anbud på et ferdig nytt gjenvinningsanlegg. ARIKS 
setter i gang arbeid med prosjektering av nytt gjenvinningsanlegg med ambisjon om å 
anbudsutsette (Arendal kommune) innen sommeren 2022. 

Neste forhandlingsmøte, møte nr 3, med Arendal kommune er avtalt 4.2.22. De juridiske og praktiske 
forhold rundt selvkostprinsippet blir et hovedpunkt i dette møtet.

Organisering av arbeidet hittil - prosess flytting:

1. Arbeidsgruppe 1 – flytting av avfallsanlegg

Prosjektleder: Kristian Johnsen 

Deltakere: Representanter fra ARIKS (styret og adm). 

2. Arbeidsgruppe 2 – Deponi

Prosjektleder: Kristian Johnsen

Deltakere: Representanter fra ARIKS og ARNAS (styret og adm). 
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3. Forhandlingsutvalget i ARIKS - møte med Arendal kommune (styrevedtak sak 11/21). 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. 

Deltakere fra ARIKS: Erik F, Anita og Eirik.

Ny fase

Det er gjort viktige avklaringer med Arendal kommune som det arbeides etter. Det innebærer at ARIKS er 
i en ny fase for prosess flytting av avfallsanlegget og deponi, der fokuset fremover blir arbeidet med 
beskrivelse av en totalentreprise (komplett avfallsanlegg) som skal ligge til grunn for anbudet til Arendal 
kommune (plan er anbudsutlysning før sommeren 2022) og arbeidet med lokalisering for deponi. 

Det har vært avholdt møte med Froland Stein og Hellebrudd og Repstad Anlegg samt møte med Arendal 
kommunes plangruppe for kommuneplanens arealdel. 

Deponi:

Når det gjelder etablering av deponi er ARIKS i dialog med RTA (Risør og Tv strand avfallsanlegg) som 
også har behov for et nytt deponi fordi dagens deponi nærmer seg fullt. RTA og Tvedestrand kommune 
har 2 mulige deponi områder ved Grenstøl/avkjøring til Tvedestrand. På E18 er dette kort vei også for 
ARIKS/ARNAS. RTA sjekker ut egnetheten til områdene. Samtidig sjekkes det ut 2 områder i Arendal for 
om det egner seg til deponi. 

Administrasjonens anbefaling til organisering av prosjektarbeidet fremover:

1. Prosjekteringsgruppe. Målsetning å utarbeide grunnlag for totalentreprise for nytt avfallsanlegg.  
Bistand av prosjektleder Kristian Johnsen. Involvering av ansatte i beskrivelsene (brukermøter). 
Prosjektet deles opp i faser/avd vis. Bistand av andre eksterne vurderes underveis i prosessen. 

Nødvendige beslutninger underveis ivaretas av styret. Møteplan med styremøter hver måned gir tid til 
status, orienteringer, samt nødvendige forankringer i styremøtene evt ekstraordinære møter. 

2. Deponiarbeidsgruppe (representanter for ARIKS og ARNAS). 

3. Forhandlingsutvalget i ARIKS, møter med Arendal kommune (som vedtatt)

4. Det undersøkes mulighet for et felles deponi i samarbeid med RTA i Arendal eller Tvedestrand 
kommune. Et deponisamarbeid med RTA kan åpne opp for ytterligere samarbeid mellom ARIKS og RTA 
på nye felles områder (administrative støttefunksjoner, innsamling osv.). Et felles deponi med RTA vil 
også bidra til fordeling av kostnader for etablering, drift av deponi, miljøkontroll og sigevannskostnader.

Styrets behandling:

Styret mener at det er viktig at en ikke forhaster seg, men bruker den tid som er nødvendig for å oppnå et 
funksjonelt og godt fremtidsrettet avfallsanlegg. Administrasjonen informerte om at en setter bevisst litt 
kort tid på dette arbeidet, for å oppnå at arbeidet prioriteres, og at en får en god prosjekt driv fremover. 

Vedtak
Organisering av prosjektarbeidet fremover:

1. Prosjekteringsgruppe med målsetning å utarbeide grunnlag for totalentreprise for nytt 
avfallsanlegg.       (Målsetning er innen 9.5.22).

2. Deponi arbeidsgruppe. Representanter fra ARIKS og ARNAS møtes for å planlegge ny lokasjon for 
nytt deponi. 

3. Forhandlingsutvalget i ARIKS, møter med Arendal kommune. 

4. Det undersøkes mulighet for et felles deponi i samarbeid med RTA. 
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5. Styret holdes løpende orientert.

 

Sak 6 Kommunalt næringsavfall Orientering

Daglig leder orienterer styret om den siste utviklingen i saken med kommunalt næringsavfall. 

Bakgrunn:

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) og eierkommunene er i en prosess med å overta oppgavene innsamling, 
mottak og behandling av kommunalt næringsavfall tilsvarende slik ARIKS utfører i dag gjennom utvidet 
egenregi for eierkommunene for ordinær husholdningsrenovasjon.

I dag er det som følger: Eierkommunene velger leverandør i det konkurranseutsatte markedet. ARNAS 
har en del av det kommunale næringsavfallet for ARIKS sine eierkommuner. Dette avfallet blir håndtert 
gjennom ARIKS sine behandlingsanlegg for avfall gjennom en avtale mellom ARIKS og ARNAS, og 
restavfall fra eierkommunene forbrennes på Returkraft.

Styrevedtak: 

Det er styrevedtak på at ARIKS skal følge opp denne saken i samarbeid med eierkommunene for at 
eierkommunene kan tildele kommunalt næringsavfall til ARIKS, og at styret holdes løpende orientert.

Samfunnsbedriftene sendte følgende epost til avfallsselskapene 7.1.22:

ESA sendte 8. desember 2021 formelt åpningsbrev om traktatbruddssak mot Norge, gjelder tildeling av 
enerett på kommunalt næringsavfall. ESA konkluderer i sitt brev med at det ikke er anledning etter 
anskaffelsesregelverket å tildele enerett på innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall, under 
henvisning til at forurensingsloven ikke skiller mellom kommunalt næringsavfall og annet næringsavfall. 
Norge har fått frist til 12. januar 2022 med å komme med sitt syn på ESAs brev. 

ARIKS har på forespørsel sendt inn status for arbeidet med å overta kommunalt næringsavfall til 
Samfunnsbedriftene 7.1.22. 

Administrasjonen mener at risiko gjennom at eierkommunene må konkurranseutsette, er at 
eierkommunenes eget avfall hverken vil bli håndtert av ARNAS eller ARIKS eller Heftingsdalen, Østerhus 
eller Returkraft. Returkraft forbrenner restavfall både for ARIKS og ARNAS gjennom mor/datter 
konstellasjonen, men kan bli håndtert andre steder (transportert til Sverige). Det er i dag stordriftsfordeler 
på avfallsanleggene med bemanning, anleggsmaskiner, kompetanse osv. som både eierkommunene og 
innbyggerne drar nytte av. Det blir samtidig vanskelig å forsvare formidlingssenteret og arbeidet med 
bevisstgjøring overfor skoler og barnehager om avfallet går andre veier enn gjennom de kommunale 
avfallsanleggene.  

Tilføyelse til saken – presisering fra Samfunnsbedriftene 21.1.22:

ESA-saken gjelder bare tildeling av enerett på kommunalt næringsavfall. Kommunenes mulighet til å 
bruke utvidet egenregi blir det ikke stilt spørsmål ved.

ESA nevner faktisk utvidet egenregi som en mulig løsning for kommuner som ønsker å håndtere eget 
næringsavfall (så fremt vilkårene for dette er oppfylt).

Vedtak
1. Styret tok informasjonen som gjelder den siste utviklingen i saken med kommunalt næringsavfall til 
orientering.

2. Styret ber administrasjonen følge opp overfor eierkommunene den siste utviklingen i denne saken 
(ESA), og forhøre seg med eierkommunene om hvilke frister de har for eventuelt å måtte 
konkurranseutsette tjenestene.  

Tilføyelse til saken – presisering fra Samfunnsbedriftene 21.1.22:
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ESA-saken gjelder bare tildeling av enerett på kommunalt næringsavfall. Kommunenes mulighet til å 
bruke utvidet egenregi blir det ikke stilt spørsmål ved.

ESA nevner faktisk utvidet egenregi som en mulig løsning for kommuner som ønsker å håndtere eget 
næringsavfall (så fremt vilkårene for dette er oppfylt).

Sak 7 Orientering om Returkraft AS Orientering

Saken gjelder orientering om status for Returkraft AS.

Det henvises til sak 32/21 som gjelder siste statusoppdatering for Returkraft. Oppstart av 
forbrenningsanlegget etter Returkrafts eksplosjonen 10.12.21. ARIKS og ARNAS kjører nå alt restavfall 
til Kristiansand.  

Informasjon om Returkraft AS:

Til orientering sendes kvartalsrapporter for Returkraft til eierkommunene, 
representantskapsmedlemmene og vara og styremedlemmer (ARIKS) og vara. Protokoller fra styremøter 
og GF Returkraft sendes til styremedlemmer (ARIKS) og vara, representantskapsleder og ordfører.

Pris Returkraft 2022:

Pris for levering av restavfall i 2022: 1050,- (samme pris som tidligere). Det er planlagt at prisen 
inkluderer CO2 avgift som blir gjeldene i 2022 (fra april?) på forbrenning av fossilt avfall (utgjør ca 90,- pr 
tonn restavfall for den fossile delen av restavfallet).

Status økonomi Returkraft:

Resultat for 2021 (ferdig februar) vil avhenge av det endelige forsikringsoppgjøret. Det foreligger pt 
(17.1.22) ingen avgjørelse fra KLP for mulig avkortning av forsikringsoppgjøret eller 
hvorvidt avhjelpskostnadene (transport) på selvkostområdet vil bli dekket.

Ved fullt oppgjør fra KLP vil 2021 være preget av høy strøminntekt, og ha et bra næringsresultat.

Selvkostprisen vil være påvirket av spørsmålet om avhjelp dvs tilleggs transportkostnader til Sverige i 
stedet for Kr Sand. Beregnet ca 20 MNOK for alle avfallsselskapene/eierselskapene (av dette ca 4 
MNOK for ARIKS, men med for reelle transportkostnad til Kr.Sand). fratrekk 

Oversikt over selvkost i 2021 er derfor usikker. 

Selvkostfond: Foreløpig selvkostfond Returkraft pr 31.12.21: - 42,5 MNOK (pr 31.12.20: - 75,6 MNOK).

Foreløpig selvkostfond del for ARIKS (Returkraft): pr 31.12.21 - 5,6 MNOK (Til sammenligning pr 
31.12.20: - 13 MNOK). Det negative selvkostfondet kryper som planlagt stadig nedover. 

Karbonfangst: 

Utover det pågående logistikk-prosjektet og forprosjektet knyttet til fangst-pilot foreligger det pr dato ingen
økonomiske forpliktelser som gjelder karbonfangst for Returkraft.

Logistikk-prosjekt: Logistikkstudien for frakt og transport av CO2 til utskipningspunkt. Bidrag fra 
Returkraft i form av arbeidstimer.

Forprosjekt fangst-pilot: Returkraft har sammen med Eyde klyngen søkt Climit om støtte til gjennomføring 
av forprosjekt på bygging av fangstpilot. Søknaden er innvilget. Forprosjektet har en kostnadsramme
på 768 000,- og Climit støtter prosjektet med 50% av dette. Returkraft og de øvrige deltagernes bidrag 
består i vesentlige av arbeidstimer.

Styrets behandling:
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Styreleder orienterte fra møtet som var 14.1.22 der Kr Sand kommune inviterte Arendal kommune og 
ARIKS samt Avfall Sør til møte om hvordan arbeide fremover med CO2 fangst? Det ble samtykket til at 
Kr Sand tar initiativ i videre prosess for en mulig utredning.

Vedtak
Styret tok informasjonen som gjelder status for Returkraft AS til orientering.

Sak 8 Anbud beholdervaskemaskin Beslutning

Det har vært avholdt åpen anbudskonkurranse for innkjøp av vaskemaskin for beholdere. Anskaffelsen 
gjennomføres iht lov av 17.juni 2016 nr 73 om offentlige anskaffelser. Konkurransen (tilbudene) ble 
gjennomgått av administrasjonen 13.1.22, og derfor tas saken opp som tilleggssak i styremøtet 18.1.22. 

Bakgrunn og investeringsplan:

Bakgrunnen for investeringen i ny vaskemaskin for beholdere er at dagens løsning er for manuell og 
tidkrevende, der beholderne (ca 1000 pr år) må spyles for hånd. Det er et arbeidsmiljø og 
smittereduserende tiltak. Innkjøp av vaskemaskin, estimert pris MNOK 2, står på investeringsplan for 
2022 vedtatt av representantskapet oktober 2021.

Konkurransegrunnlaget:

Kvalifikasjonskrav iht konkurransen må være oppfylt.

Tilbudsfrist utløp 22.12.21, og det kom kun ett tilbud, fra Alles Miljø AS. Uten opsjonene, er prisen tilbudt 
på MNOK 2,22.

Tildelingskriterier:

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som totalt sett gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet 
basert på følgende kriterier:

Pris 50%
Kvalitet og leveringstid 50% (derav 40% vekting som gjelder arbeidsmiljø for brukerne, inkl 
skjerming mot søl, støy og støv, instrumentbetjening og HMS for øvrig. 

Tilbudet fra Alles Miljø AS er gjennomgått med bistand av Damshaug Consulting, og er vurdert ut fra 
tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Det foreligger ingen grunner til avvisning av tilbudet.

Det foreligger at ARIKS har mulighet til å avlyse konkurransen grunnet manglende konkurranse (en 
tilbyder) eller evt. vesentlige avvik fra forventet kostnad/budsjett. Tilbudet fra Alles Miljø AS avviker ikke 
nevneverdig fra estimert pris i investeringsplanen. Pris i investeringsbudsjett estimert MNOK 2 mill, og 
Alles Miljø AS gav en pris på MNOK 2,22. ARIKS var klar over før konkurransen at det dessverre er få 
tilbydere av den type løsninger/utstyr.

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen anbefaler at ARIKS inngår kontrakt med Alle Miljø AS for leveranse av 
beholdervaskemaskin.

ARIKS har meddelt at det er intensjon om å inngå kontrakt med ovenfor nevnte firma. Det tas i midlertidig 
forbehold om behandling og godkjenning i styret i ARIKS 18.1.22.

Styrets behandling:

Styret var opptatt av at dette utstyret var flyttbart, fordi en nå er i gang med flytteprosess, noe daglig leder 
bekreftet det var. Det fremkom spm om det nye utstyret kunne være tidsbesparende bemanningsmessig. 
Driftspersonalet veksler seg imellom for oppgaven med å spyle beholderne. Det vil fortsatt kreve tid å 
fylle og ta ut av vaskemaskinen. Selv om det blir lite tidsbesparende, så vil det være svært positivt for 
arbeidsmiljøet og føre til et mer lystbetont arbeid samt være et viktig og godt smittevern tiltak.  
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Det fremkom spm om en kunne tilby abonnentene å vaske sine beholdere på Hdalen mot en betaling. 
Siden det er tilbud fra firma som tilbyr mobil vask av beholdere (hjemme løsning), vil administrasjonen 
ikke pt anbefale vask av private beholdere på avfallsanlegget. Det er ikke bemanning i dag ledig til et slikt 
tilbud.

Vedtak
Styret godkjenner at ARIKS inngår kontrakt med Alles Miljø AS for innkjøp av beholdervaskemaskin. 

Sak 9 Styrets arbeid Beslutning

Styrets årsplan for 2022.

Utgangspunkt (tabell) for en møteplan for styret i 2022, var  . Styret fastsetter møtedato for 2022.vedlagt

Representantskapet: Representantskapet har valgt sitt første møte (vårmøte) i 2022, 27.april. 

Styrets behandling:

Det ble enighet om endringer av enkelte møtedatoer. Revidert årsplan er sendt til styrets medlemmer på 
epost.

Vedtak
Styret godkjenner møteplan for styremøter i 2022.

Sak 10 Eventuelt Eventuelt

Vedtak
Det var ingen saker til Eventuelt.

Sted:

Dato:
   

Erik Fløystad
Styrets leder
 

Gunnar-Ole Lyngroth
Styrets nestleder
 

Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem
 

   

Benedikte Nilsen Glommen
Styremedlem
 

Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem
 

Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem
 

Terje Stalleland
Styremedlem
 

participantid:336916

Signert 24.01.22 av Fløystad, 
Erik med BankID.

participantid:332999 participantid:332997

Signert 25.01.22 av Eide, Bjørg 
Engeset Laurendz med 
BankID.

participantid:332996

Signert 24.01.22 av Nilsen, 
Benedikte med BankID.

participantid:332993

Signert 28.01.22 av 
Gustavsen, Ole Thomas med 
BankID.

participantid:332995

Signert 24.01.22 av Skårmo, 
Ingrid Dorthea med BankID.

participantid:332994

Signert 24.01.22 av Stalleland, 
Terje med BankID.
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