
 

 
  
 
 
 
Kvartalsrapport 2.kvartal 2021 
 
 
 
Drift 
 
Anlegget hadde pr 24.juni om morgenen hatt 100% oppetid siden nyttår. Alle produksjonstall var følgelig på det 
tidspunktet iht budsjett, selv om det tidligere i år (mars) ble kjørt med noe lavere last grunnet høy utetemperatur 
og tilsvarende lavt fjernvarmeuttak. 
 
Kl 09:47 den 24.juni inntraff en eksplosjon i avfallsbunkeren, etterfulgt av en brann i bunker-
/tømmehallområdet. Eksplosjonen slo ut hele kontrollrommet, og påførte denne delen av bygningen betydelig 
skade. Slokkingen av brannen i bunkeren ble vanskeliggjort ved at kontrollrommet, og dermed anleggets 
brannslukningsutstyr, var satt ut av spill. Det gikk derfor flere døgn før brannen var under kontroll. 
Selve forbrenningsanlegget med tilhørende strømproduksjon ble ikke skadet, og ble først kjørt ned og «parkert» 
to dager senere. 
 
7 personer ble kjørt til sykehus, med røyk-, brann- og kuttskader. 4 av disse ble skrevet ut samme kveld, 1 person 
ble utskrevet etter to døgn, mens de siste to – en innleid vedlikeholdsarbeider fra et lokalt firma og en sjåfør som 
leverte avfall fra Vestlandet – ble fløyet til Haukeland med betydelige brannskader. Etter en kritisk periode er 
begge nå utskrevet fra sykehus og under opptrening. 
 
Anlegget ble frigitt fra politiets side medio juli. I tillegg til oppfølging av eget og innleid personell har man etter 
dette prioritert opprydding av de berørte områdene og foretatt kartlegging av skadeomfanget.  Pr dato ligger det 
an til at anlegget kan starte opp igjen medio november. Det er først og fremst arbeidene knyttet til kranene i 
bunkeren som bestemmer lengden på driftsavbruddet. Det er ca 14 ukers leveringstid på komponentene som skal 
brukes til å reparere kran nr 1. Ny kran til erstatning for kran nr 2 – som er totalhavarert – vil først bli levert 
sommeren 2022. I tiden mellom oppstart i november og installasjon av kran nr 2 vil driften være mer sårbar 
grunnet konservativ igangkjøring og kun tilgang til én kran. 
 
Politiet har avsluttet sine undersøkelser på stedet, og oversendt materialet til Kripos, som forventer å levere sin 
rapport i oktober. Parallelt med og i forståelse med Politiet har Returkraft leiet inn uavhengige granskere for å 
kartlegge årsakssammenhenger og hendelsesforløp. Resultatene fra disse undersøkelsene vil danne basis for det 
videre arbeidet med å gjennomgå driftsform, herunder avfallsmottak, med sikte på å unngå denne type hendelser 
i framtiden. 
 
 
HMS 
 
Smitteverntiltakene på anlegget opprettholdes i tråd med gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer. Det 
forventes en full gjenåpning når trinn 4 innføres nasjonalt. 
 
Sykefraværet siste 12 måneder ligger på 5,6%; glidende gjennomsnitt siste 60 måneder er 3,15%. Det relativt 
høye 12-måneders tallet er fremdeles knyttet til to langtidsfravær, og den lavere, korona-relaterte terskelen for å 
melde seg syk.  
 
 
Økonomi 
 
Høyt avfallsmottak og høye strømpriser førte til at resultatet pr 24.juni lå betydelig over budsjett (+12 MNOK 
for Næring; +14 MNOK for Selvkost). 
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Driftsavbruddet 24.juni førte til bortfall av alle inntekter knyttet til salg av strøm og fjernvarme, og alle inntekter 
knyttet til mottak av næringsavfall. Dette bortfallet dekkes i utgangspunktet av selskapets avbruddsforsikring 
etter utløpet av karenstiden (48 timer). 
 
Inntektene knyttet til mottak av selvkostavfall er blitt opprettholdt, men den fysiske behandlingen av dette 
avfallet er håndtert gjennom en egen avtale med Norsk Gjenvinning. Returkraft har lagt til grunn at de ekstra 
kostnadene dette medfører også omfattes av selskapets avbruddsforsikring. Enerettsselskapene holdes da 
skadesløse som følge av driftsavbruddet, selv om den endrede logistikken har skapt enkelte praktiske problemer.  
 
Returkrafts avbruddsforsikring innebærer i prinsippet at selskapets kontantstrøm, og dermed likviditet, 
opprettholdes som om driftsavbruddet ikke hadde funnet sted. Resultatet for avbruddsperioden blir i det 
vesentlige likt med det som er prognostisert, korrigert for faktiske strømpriser. 
 
Det foreligger pr dato ingen endelig oversikt over hvor kostbar «tingskaden» etter 24.juni blir, men også her er 
selskapet fullforsikret, med en egenandel på 1 MNOK.  I tråd med alminnelig praksis vil det bli gjort fradrag for 
slit og elde når brukte komponenter og anleggsdeler erstattes med nye. I et slikt tilfelle vil vi få et økt utlegg på 
investeringen (likviditetseffekt) med en tilhørende økt avskrivning (kostnadseffekt). I tillegg vil 
nedskrivningsbeløpet på ødelagt utstyr kunne ha en påvirkning på resultatet dersom de avviker mye fra 
forsikringsoppgjøret. 
 
Med forbehold knyttet til det videre arbeidet med tilbakeføringen av anlegget, og de vurderinger som er foretatt 
med hensyn til tingskade og avbrudd, forventes et årsresultat for Næring på 24,8 MNOK, og et årsresultat for 
Selvkost på 12,7 MNOK.  
 
For ordens skyld må det understrekes at endelig vedtak rundt KLPs erstatningsplikt ennå ikke er tatt. Det er 
knyttet interesse til årsak og potensiell uaktsomhet i forbindelse med hendelsen. Endelige vedtak fra KLP vil 
først tas etter at alle undersøkelser med tilhørende rapporter foreligger fra Returkraft, Politiet og Arbeidstilsynet. 
Så langt i dialogen med KLP har vi ikke mottatt noen signaler som tyder på mulige avkortninger av oppgjøret. 
Det er heller ikke mottatt signaler om at hendelsen faller utenfor de regler som følger av force majeure-
bestemmelsene i de ulike avtaleforholdene som påvirkes av hendelsen. 
  
 
 
Karbonfangst 
 
Arbeidet med karbonfangst har i 2.kvartal vært konsentrert om ferdigstillelsen av del-rapportene fra Norconsult. 
Returkraft og Kristiansand Havn har fått utarbeidet hver sin rapport som samlet dekker logistikk-delen av et 
framtidig karbonfangst-prosjekt på Langemyr. Rapportene forelå like før ferien, og vil bli offentliggjort samlet i 
løpet av august. 
Øvrige aktiviteter knyttet til karbonfangst vil i utgangspunktet bli opprettholdt og videreført iht plan uavhengig 
av driftsstansen. 
 
 
Myndighetsforhold 
 
Intet særskilt å melde. 
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