ELECTRIC REGION AGDER
INDUSTRIALISERING MED BASIS I REGIONENS KRAFTPRODUKSJON OG DET GRØNNE
SKIFTET- STORE KRAV TIL INFRASTRUKTUR

Flere initiativ i Østre Agder det siste året skaper forventning om ny industrireising med vår verdifulle
vannkraft, eventuelt ytterligere styrket gjennom havvindutbygging, som basis.
Konkret nevnes Morrow Batteries AS som har inngått avtale om ca 1.000 dekar industriareal i
Arendal, og Arendal Fossekompani AS som har inngått avtale om 2.000 dekar på Bøylestad i Froland.
Biozin- satsingen i Åmli er basert på både tilgang til skog, vann og el.
Satsingene krever vegutbedringer/ ny veg Simonstad– Heftingsdalen– Arendal Havn, Eydehavn samt
ny veg fra Bøylestad til gamle E-18. I tillegg til vegutbyggingene krever nevnte satsinger
havneutvidelse, kjølevann og v/a- anlegg.
Nevnte 3 satsinger synes allerede å utløse en rekke andre initiativ som også krever tilrettelagte
tomtearealer og i flere tilfeller elektrisk kraft som basis for industrisatsing.
Ut over den fysiske infrastrukturen til selve industrireisingen vil kommunene i Østre Agder stå
overfor betydelige oppgaver med å legge til rette for bosetting og lokalsamfunnsutvikling. Herunder
sørge for at utdanningsinstitusjonene fra barnehage til universitet støtter opp under utviklingen.
Østre Agder kommunene kan på ingen måte klare dette alene.
Agder Energi vil ha en nøkkelrolle sammen med Statnett for å sørge for strømforsyningen.
Agder fylkeskommune vil være helt sentrale i alle spørsmål vedrørende vegnett– utbygging og
tilrettelegging av utdanningstilbud på videregående og universitetsnivå. Samspillet med statlige vegog utdanningsmyndigheter må jobbes fram av fylkeskommunen.
Fylkeskommunen har videre som en av sine viktigste oppgaver å være regional utviklingsaktør. I lys
av denne rollen er det sterkt ønskelig at Agder fylkeskommune bidrar politisk, administrativt og
økonomisk til utarbeidelse av en industrialisering- og strategiplan for Østre Agder som belyser alle
forhold som må på plass for å lykkes. Deltakelse fra fylkeskommunen i gjennomføring av plan og
strategi vil videre være helt nødvendig, for eksempel slik som det nå skjer i arbeidet med
vegutbygging fra Simonstad til Arendal Havn. Kommunene i Østre Agder har hverken tilstrekkelige
ressurser til utarbeidelse av nevnte plan og strategi, eller til gjennomføring av prioriterte tiltak.
Arbeidet må for øvrig skje i et Agder- perspektiv.

Forslag til vedtak:
Representantskapet for Østre Agder interkommunale råd vedtar å henvende seg til Agder
fylkeskommune med sikte på samarbeid om en utarbeidelse og gjennomføring av
industrialiseringsstrategi for Østre Agder basert på elektrisk kraft og det grønne skiftet, jfr.
saksframlegget.
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