KLIMAGRUPPA for Regionplan Agder 2020:
Møtereferat: 20. desember 2012
Møte ble holdt på ”Lyngdal i vekst” i Lyngdal fra kl. 11-14, og avsluttet med befaring på
Rom i Lyngdal hvor Alloc orienterte om energieffektivisering og spillvarmeressurser. Grete
Hindersland orienterte om etablering av fjernvarmeanlegg med varmesentral på Alloc og
fyring med bedriftens treog papirbaserte avfallsprodukter. Dette er del av prosjektet
Lister Biovarme som inngår i felles Klima- og energiplanen for Listerkommunene.
Gruppa stilte fulltallig: Liv Birkeland, Hans Fløystad, Ragnhild Hammer, Øystein Holvik,
Geir Skjevrak og Trond S. Kristiansen.
Følgende saker ble drøftet:
1. Kort åpningsrunde. 5 minutter fra hver, orienteringer, spørsmål mv.
Trond: Drifting av Ventus offshore legges ut på 3-årig anbud. Fylkeskommunene har gitt
150 000 kr i støtte til Eyde-nettverket for spillvarmekartlegging. Med dette er hele RUP
Agder tildelingen til klima for 2012 brukt.
Øystein: Aust-Agder er akseptert inn i Agder Kollektivtrafikk, men får ikke beholde
råderett over billettprisene. Jobber mye med miljøvennlig trafikk; 25 mill. kr til styrket
kollektivtrafikk fra belønningsordningen, har lansert nytt sykkelkart med
rekkeviddeanvisninger, etablerer sykkelekspressvei, mv.
Geir: Agder energi Nett har levert nettutredninger for Kvinesdal og Bygland. Beregnet pris
for nettutbygging i Bygland er langt over det lokale småkraftprodusenter kan betale.
Legger et lokk over kraftprosjektene.
Hans: Aust-Agder starter arbeidet med ny kollektivtrafikkavtale i regi av Agder
kollektivtrafikk i 2013. Ambisjonsnivå og viktige premisser legges høsten 2013. Zero er
invitert til å peke ut kursen mht. teknologi mv..
OFA har bil leasing for 10 kommuner ute på anbud, herav 17 elbiler. Aust-Agder
fylkeskommune vil i januar legge ut på anbud innkjøp med gjenkjøpsavtale for 5 elbiler.
Går inn for at opsjonsmulighetene for øvrige kommuner markedsføres når tilbudet
foreligger.
Aust-Agder skal til forskjell fra Vest-Agder utarbeide klima- og energiplan i inneværende
valgperiode. Arbeidt utsettes til høsten 2014 slik at felles innsats om gjennomføring av
Regionplanens klimadel får hovedfokus kommende år.
Den elektriske dalen, Vennesla-Bykle. Fylkesutvalget i Aust-Agder anbefaler Transnova å
støtte dette ambisiøse prosjektet.
Rejlers tilbyr statistikkportal www.energiutredningen.no. Hans innbyr Klimagruppa på
orienteringsmøte vedrørende dette i januar. Gina Halsen og prosjektleder for
statistikkprosjektet under regionplanen inviteres særlig.
Ragnhild: Det har vært politisk debatt om klimakvoter og klimanøytral kommune i Arendal.
Ser ut til å lande greit, og muligens positivt ved at Østre Agder engasjeres inn i samme
ordningen. Det jobbes med å legge til rette for 10 nye elbiler i hjemmesykepleien.
Liv; Står foran stort planarbeid med rullering av Listerplanen og KEP-Lister. Det er etablert
Case Lister som skal ivareta Listers interesser i Grønt batteri.
2. Strateginotatet.

Grundig gjennomgang med mange gode forslag til kutt, nye eksempler og 2 nye
anbefaling. Har mottatt skriftlige innspill fra Øystein og Trond v/Gina. Hans
bearbeider dokumentet og sender dette på godkjenning til gruppa 3. januar. Kalibrerer
form og fylde med Inger Holen. Skal leveres 7.januar.
3. Regnearket
Dette kan ikke tjene som beslutningsgrunnlag og konkretisering av prosateksten fordi
det enda er for umodent. Viktig å utvikle dette videre som tiltaksbank fram mot
arbeidet med Regionplanens handlingsprogram for klimakapitelet som skal starte i
februar. Hans har skrevet inn to nye tiltak; landstrøm og trekull i prosessindustrien som
oversender Geir. Geir beholder farskapet til regnearket inntil det er modnet.
4. Trond orienterte om Grønt batteri og karbotermisk aluminiumsproduksjon på Alcoa
Lista. Vest-Agder fylkeskommune har bevilget 15 millioner (3 i 5 år) til Center og
exellence som skal bidra til kompetanse inn i prosjektet.
5. Plan for Klimagruppas arbeid i 2013: vi går for 4 møter. Fokuserer mindre på RUP og
mer på handlingsprogrammet til Regionplanen. Mer om dette på neste møte.
Neste møte er 13.februar på fylkeshuset i Kristiansand kl. 9 -12. Møtet utvides med en time
dersom det kommer gode innspill til befaringer/bedriftsbesøk eller at vi skal invitere spesielle
gjester.
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