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Styringsgruppen for Agder Energisentral hadde fredag
27.1.2006 invitert alle kommuner og interkommunale
avfallsselskap i Agder til et møte på Rica Hotell Dyreparken
for å orientere om planene for avfallsforbrenningsanlegget i
Kristiansand.
Møtet samlet rundt 30 deltakere fra de fleste deler av Agder.
På møtet ble status for prosjektet presentert og grunnlaget
for forpliktende deltakelse fra flere
avfallsselskap/kommuner diskutert.
Leder av styringsgruppen for prosjektet, Bjarne Ugland fra Kristiansand Kommune, ønsket
velkommen. Daglig leder Jens Christian Fjelldal fra Agder Renovasjon orienterte om
bakgrunnen for at Agder Renovasjon og Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR)
har engasjert seg i prosjektet, og pekte særlig på at deponering av nedbrytbart restavfall vil bli
forbudt fra 2009. Den sterke veksten i avfallsmengdene gjør at det i tillegg til fortsatt satsing på
kildesortering og materialgjenvinning vil gå en stor mengde avfall til forbrenning fra 2009. Uten
en regional forbrenningsløsning i Agder må dette skje ved transport, sannsynligvis til Østlandet
eller Sverige. Både leder av styringsgruppen Bjarne Ugland og divisjonsdirektør Torbjørn E.
Ljones fra Agder Energi Produksjon inviterte til bredest mulig deltakelse for å sikre at prosjektet
kan realiseres. Selv om oppstart av anlegget tidligst kan skje sommeren 2009 er det viktig å
avklare potensialet for avfallsleveranser til anlegget snarest mulig.
Videre plan for prosjektet, energiavsetning, kostnader/lønnsomhet, anleggsdimensjonering,
deltakelse i prosjektet fra andre kommuner/renovasjonsselskap og fra private aktører samt
forholdet til kildesortering og gjenvinning var blant de spørsmål som ble drøftet. Fra prosjektets
side ble det understreket at man pr i dag har lagt frem et planprogram for konsekvensutredning
og igangsatt nødvendige utredningsarbeider. Svarene på mange viktige spørsmål vil komme
underveis i prosessen, og først om et års tid vil miljø‐ og konsekvensutredningen være ferdig.
Men allerede i løpet av de nærmeste månedene er det viktig å avklare sentrale spørsmål knyttet
til bla. dimensjonering, tomtevalg, avtaler om leveranser av avfall til anlegget samt avtaler om
energiavsetning.
Reaksjonen fra de fremmøtte kommuner og avfallsselskap var positiv og det ble gitt uttrykk for
ønske om at prosjektet, Agder Energisentral, raskt følger opp møtet med videre kontakt med de
enkelte avfallsselskapene. Ordfører Hans Fredrik Grøvan fra Lyngdal pekte på at dette var et
viktig prosjekt for kommunene i Agder og ba om at det inviteres til et nytt felles møte med
deltakelse fra kommuner og avfallsselskap når prosjektet er kommet noe videre.

