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Pressemelding fra Returkraft AS Kristiansand, 06.11.2007

Sørlandets avfall fra deponi til lys og varme!

Renovasjonsselskapene på Sørlandet etablerer nå et regionalt anlegg for energiutnyttelse av restavfall. 

Anlegget lokaliseres i Kristiansand. Flere viktige brikker er nå falt på plass, og anlegget vil stå klart til drift i 

2010. RKR og Agder Renovasjon står bak prosjektet, og avfall fra hele Sørlandet vil bli behandlet i anlegget 

som vil gi nok energi til forbruket i 15.000 husstander. 

Deponering av restavfall gir store utslipp bl.a. av klimagasser, og miljømyndighetene vil forby deponering 

fra 2009. Samtidig bygger Agder Energi ut !ernvarme, og har nylig fått utvidet sitt konsesjonsområde i 

Kristiansand. Grunnlaget for lokal utnyttelse av energi fra avfallet er derfor godt, samtidig som levering av 

avfall fra Sørlandet til andre anlegg krever lang og kostbar transport til Østlandet eller Sverige. 

Sammen med Agder Energi har RKR og Agder Renovasjon i flere år arbeidet med et avfallsforbrennings -

anlegg i Kristiansand. Anlegget kan ta imot hele avfallsmengden som deponeres i Agder i dag, og vil sikre 

langsiktig behandlingsløsning for restavfall fra husholdningene. Satsingen på kildesortering og gjenvinning 

vil fortsette, og energiutnyttelse av restavfall kan øke gjenvinningsgraden fra 60 % til over 90 %.

Bystyret i Kristiansand godkjente i sommer reguleringsplanen for anlegget på Langemyr. Nå har Returkraft 

AS også fått 35 mill kr i investeringsstøtte fra Enova, konsesjon fra Fylkesmannen og lånegaranti fra de to 

største eierkommunene. Anlegget skal behandle 120.000 tonn avfall/år og blir hovedleverandør av varme til 

!ernvarmenettet med en 20 års leveringsavtale med Agder Energi. Anlegget vil også produsere 92,5 

millioner kWh/år elektrisk kraft, tilsvarende forbruket i 5000 boliger.

Ved en seremoni i Kristiansand Rådhus mandag 5. november undertegnet Returkraft AS etter en lengre 

anbudsprosess kontrakter med Fisia Babcock Environment (ovn/kjel), Alstom/Argillon (renseanlegg) og 

Veidekke Entreprenør (grunnarbeider). 

Kontaktpersoner:

Sigurd Tvedt, daglig leder i Returkraft AS, telefon 38 17 70 70 eller 90 53 76 93

Tormod Vågsnes, nestleder i styret i Returkraft AS, telefon 90 95 33 84


