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23/15   Økonomirapportering 1.halvår 2015 

 

 

Vedlegg:  1/20/15 Driftsregnskap 1.halvår 2015_selvkost  

2/20/15 Driftsregnskap 1.halvår_Bedrift/Næringskunder  

 

 

Forslag til styrevedtak:  

Styret tar økonomirapporteringen for 1.halvår 2015 til orientering  

 

Saksopplysninger: 

 

Regnskapet 1.halvår 2015 viser et overskudd på kr 11 345 000 for selvkostområdet som er kr 9 249 000 

bedre enn budsjett. Resultatet for avdeling bedrift som tar hånd om næringsavfallet ble kr 599 000 som er 

kr 155 000 bak budsjett. En del av forklaringen på det store overskuddet er at ikke alle fakturaene fra 

leverandørene på transport og behandling for juni kom inn i tide. I tillegg ble den nye ordningen med 

plastinnsamlingen forsinket til august på grunn av klager på anbudet. Det nye anbudet ble billigere enn 

budsjettert samtidig som kostnader for tre måneder med transport og behandling ble «spart». 

Personalkostnadene har et stort positivt avvik på grunn av refusjon av sykepenger og feil periodisering av 

feriepenger i budsjettet. Større budsjetterte kostnader til vedlikehold og forbedringer på Teigen og Bølstad 

gjenvinningsstasjoner er blitt skjøvet på i påvente av rapport fra Fylkesmannen om bruk av egne utsorterte 

inerte masser som underlag for interne veier og områder.  

 

 

Resultat pr juni 2015 avd 100-117 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2015 Avvik 2015 

DRIFTSINNTEKTER       

Sum Pliktig Salgsinntekter 51072 50887 186 

Sum Andre salgsinntekter 17 0 17 

SUM DRIFTSINNTEKTER 51089 50887 202 

        

DRIFTSKOSTNADER       

Sum Varekostnader 222 15 207 

Sum Personalkostnader 9296 11720 -2424 

Sum Avskrivninger 1290 1489 -199 

Sum Andre driftskostnader 28848 35398 -6550 

SUM DRIFTSKOSTNADER 39657 48622 -8966 

        

DRIFTSRESULTAT 11433 2266 9167 

Sum Finansinntekter 322 370 -48 

Sum Andre Finansinntekter 7 5 2 

Sum Finanskostnader 412 440 -27 

Sum Andre Finanskostnader 5 5 0 

Sum Finans -88 -70 -18 

Årsresultat 11345 2096 9249 
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Resultat pr juni 2015   Hittil i år   

Avdeling 100-117 Virkelig Budsjett Avvik 

100 Driftstilskudd fra kommunene 44 345 44 345 0 

101 Renovasjon -16 003 -17 250 1 247 

102 Returpunkt -1 873 -2 879 1 006 

104 Teigen -2 287 -4 646 2 359 

105 Oppegård -2 416 -3 762 1 345 

106 Bølstad -2 859 -3 483 624 

110 Drift -1 342 -1 442 100 

111 Administrasjon -2 081 -2 090 9 

112 Økonomi -572 -665 93 

113 Personal -1 012 -1 243 231 

114 Informasjon og IKT -1 099 -1 983 885 

116 Innkjøp -452 -565 113 

117 Daglig leder -1 004 -2 241 1 237 

SUM 11 345 2 096 9 249 

    

    100 Driftstilskudd fra kommunene 44 345 44 345 0 

SUM 44 345 44 345 0 
 

 

 

150 Bedrift/Næringskunder: 
   Inntekter 1 944 1 984 -40 

Kostnader 1 345 1 230 116 

Årsresultat - Overskudd 599 754 -155 
 

 

 

Økonomirapportering pr 1. halvår 2015, Follo Ren IKS 

Gjelder avdelingene 100 – 117 (Selvkost) 

Budsjettet er i hovedsak periodisert med basis fra tidligere år. Noen kontoer er periodisert mot 

erfaringsmessige svingninger i gjennom året og andre kontoer er periodisert fordelt likt på 12 mnd.  

Enkelte kostnader blir fakturert oss en til to ganger i året. Derfor kan resultat mot budsjett se 

avvikende ut på noen av kontoene, men dette jevner seg ut i løpet av året.  

 

Driftsinntekter 

Salg av fraksjoner 

Etter endt 1. halvår er vi til budsjett når det gjelder inntekter for salg av fraksjoner.  

 

Vi ser at papir fortsetter å synke i innsamlet tonnasje. Reduksjonen pr 1. halvår er på 287 tonn 

sammenlignet med samme periode i 2014. 

Det er en generell utvikling at innsamlet mengder papp/papir går noe ned i Norge på grunn av blant 



Follo Ren IKS                Sakspapirer                                Styremøte 7/15 
 

4 

 

annet mindre trykte aviser og reklame. 

Prisen for salg av papir indeksreguleres pr kvartal. For 2. kvartal var prisen på kr 432 pr/t,  

dette er kr 48 lavere enn i 1. kvartal hvor prisen var på kr 480 pr/t.  

 

Når det gjelder metall, som er en av våre store inntektskilder, har tonnasjen en svak økning 

sammenlignet med samme periode i 2014. Men gjennomsnittsprisen har sunket med kr 50.  

Avtalen for salg av metall indeksreguleres etter Celsa-indeks som kan justeres 4 ganger pr mnd. 

I 1. halvår 2015 var høyeste salgspris kr 1 527 pr tonn og laveste var kr 1 152 pr tonn. 

Innsamlet ee-avfall har også en økning. Her er det syv forskjellige priskategorier i forhold til type ee -

avfall. Inntektene er høyere enn budsjettert da vi har en bedre avtale enn tidligere.  

Gebyrinntekter 

Gebyrinntekter på gjenvinningsstasjonene for private kunder ligger til budsjett  

i forhold til 1. halvår. Vi ser at antall kunder kun har økt med 0,1 %, mens inntektene har økt med 4 % 

sammenlignet med 2014. 

 

Informasjon vedrørende 3. kvartal 2015 

Salg av anleggsmidler 

Det vil bli solgt anleggsmidler på tilsammen kr 625 000 i 3. kvartal. Maskinene er gamle og klare for 

utskiftning. Det er inngått leasingavtale for nye maskiner. 

Salg av anleggsmidler gjelder: 

Ljungby Oppegård - kr 45 000 

Volvo Oppegård - kr 280 000 

Volvo Teigen - kr 300 000 

Pr 01.07. gjenstår det totalt kr 435 000 i avskrivning. Gevinst for salg blir kr 190 000.  

Personalkostnad 

Totalt sett ser det ut til at personalkostnader har et meget positivt resultat etter 1. halvår. 

Som tidligere nevnt så er budsjettet periodisert. For lønn- og sosiale kostnader er budsjettet 

periodisert flatt på 12 mnd. Men i juni utbetales det ikke fastlønn, da er det utbetaling av 

feriepenger. Dette gir stort avvik mellom resultat og budsjett. I tillegg er det ikke satt inn 

vikar i forbindelse med langtidssykemeldt driftssjef. 

 

Lønn til faste ansatte 

Positivt avvik på Lønn til faste ansatte oppstår fordi det er periodisert med lønn i juni, men i 

denne mnd. utbetales det feriepenger. Dette påvirker da også andre sosiale kostnader.  

I tillegg kan nevnes at på en av våre gjenvinningsstasjoner har det kun vært tre ansatte som 

har vært lønnet med fast lønn da en av stillingene har vært vakant over lengre tid. Stillingen 

er nå utlyst i 3. kvartal. Bemanningen for denne stillingen har vært lønnet som vikar i 

begynnelsen av året og ble endret til vikariat i mars. 
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Vikariat 

Vi har midlertidig bemanning i vikariater for å dekke opp en vakant stilling, langtidssykemeldte, 

barselpermisjon og annen korttidspermisjon. Frem til i mars har vikarer i slike tilfeller blitt lønnet 

over vikarbudsjettet.  Dette gir misvisende tall i forhold til budsjetterte midler til vikarbruk. Derfor 

opprettet vi en ny konto hvor vi lønner de som etter hvert går over til å være fast vikar for 

langtidssykemeldte, og for vikar ved permisjoner. 

 

Lønn til ekstrahjelp 

Det var budsjettert med ekstrahjelp til oppmåling av gangavstand. I etterkant valgte man å kjøpe inn 

denne tjenesten av renovatørene som er ute i feltet hver dag og kjenner til standplasser for 

beholdere. 

Lønn til engasjement 

Det benyttes engasjement- /sesongansatte i sommerhalvåret for å dekke opp bemanningen i den 

mest travle tiden på året. For en av gjenvinningsstasjonene har det blitt budsjettert med 

sesongansatt under lønn til faste ansatte, men dette medfører ikke riktighet med tanke på bokføring. 

Derfor er det et negativt avvik på konto for engasjement, men lønn- og sosiale kostnader er 

hensynstatt i budsjettet. 

Pensjon 

Pensjonskostnader pr 1. halvår er i forhold til budsjett. 

Reguleringspremien som kommer senere i år er alltid et usikkerhetsmoment da vi ikke vet hva 

resultatet blir. Denne premien er en regulering i forhold til lønnsjusteringer i inneværende år.  

 

Refusjon sykepenger 

Det er langtidssykemeldte og ansatte i barselpermisjon i bedriften som genererer refusjon av 

sykepenger. For en av stillingene er det ikke satt inn noen i midlertidig vikariat, arbeidsoppgavene er 

fordelt internt. 

 

Kurs og opplæring for ansatte 

Det er planlagt kurs i løpet av høsten 2015.  

 

Driftskostnader 

Leie av maskiner 

Det er budsjettert med leasing av to gravemaskiner for hele 2015, men disse har først blitt levert nå i 

3. kvartal. I mai gikk en av våre eldre hjullastere i stykker. Som erstatning ble det leid en annen 

hjullaster i påvente av budsjett for 2016 og investering av ny. Med sen oppstart av leasingavtale for 

nye gravemaskiner vil det være et positivt avvik selv med uventet kostnad for leie av en hjullaster.  

 

Leie, lisenser og serviceavtaler datasystemer   

Pr 1. halvår har man et positivt avvik på kr 110 000. Disse fakturaene kommer kun en gang i året, og 

på grunn av periodisering er det et stort positivt avvik nå. Dette vil rette seg når man ser hele året 

samlet. 

 



Follo Ren IKS                Sakspapirer                                Styremøte 7/15 
 

6 

 

Leasing av transportmidler 

Det er budsjettert med leasing av ny bil i hele 2015 Bilen er erstatning for en av de som er i daglig 

drift med rydding av returpunkt og utkjøring av beholdere.  Leasingavtale er inngått og bilen blir 

levert først i slutten av 4. kvartal. 

Inventar, mobiler, utstyr og IT-utstyr 

Det er budsjettert med inventar og IT-utstyr med tanke på Farlig avfallsbygg på Bølstad og Teigen.  

Farlig avfallsbygg på Teigen vil ikke være ferdig i 2015 og bygget på Bølstad er utsatt til 2016.  

Det er budsjettert for innkjøp av IT-utstyr i påvente av ny IT-driftsavtale. Ny avtale blir inngått i 3. 

kvartal, og inngåelse av denne avtalen vil også føre til en del utskiftning av brukerterminaler i 

administrasjonen, og brukerterminaler og kommunikasjonsutstyr (switcher, koblingsbokser, 

nettverkstrekk osv.) på gjenvinningsstasjonene, da dette utstyret er gammel t og trenger utskiftning. 

 

Innkjøp av avfallssekker 

Dette gjelder sekker til plastinnsamlingen på husstandnivå. Sekkene har blitt kjøpt inn og leveres ut i 

3. kvartal. Det ble gjort en budsjettendring fra Styrets disposisjon til innkjøp av avfallssekker, ref. 

styresak 19/15 «Økt materialgjenvinning og innsamling av plastemballasje». 

 

Innkjøp av miljøboks 

Det er kjøpt inn miljøbokser i 1. halvår. Disse er bokført i balansen og avskrives    

på konto 6010 

 

Reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg 

Det er budsjettert med asfaltering på Teigen i 2015. I forbindelse med Kretsløp Follo var det planlagt 

asfaltering av et stort areal. Dette arealet blir nå mindre og asfaltering er planlagt gjennomført for 

deler av arealet i 2. halvår 2015. I tillegg må det asfalteres vei og plassen for hageavfall på Bølstad. 

Det vil bli utført vedlikehold og maling av garasje/administrasjonsbygg på Teigen.  

Følgende oppgaver er utført,  

Teigen: vaskehall for beholdere, innkledning og belysning av utelager.  

Bølstad: arbeider med kabelgrøft, plassen for hageavfall er oppgradert og det er satt opp belysning 

og endret på vei, drenering av overflatevann fra deponi. 

 

Kjøp av tjenester fra bedrifter og IKS 

Det er vasket nedgravde avfallscontainere på forsommeren i 1. halvår, dette er viderefakturert til de 

enkelte boligsameiene i begynnelsen av 3. kvartal. 

Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfall 

Ikke alle fakturaer for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling som gjaldt 1. halvår er registrert i 

regnskapet ved økonomirapporteringen for 1. halvår. Dette fordi noen fakturaer ikke var mottatt, og 

andre ikke var godkjente da vi manglet tilstrekkelig dokumentasjon. 

Avtalen for kverning av hageavfall som ble inngått i 2014 er meget gunstig i forhold til tidligere 

avtale. Pr 1. halvår i 2015 er det kvernet hageavfall for ca. kr 300 000, noe som medfører et positivt 

avvik i forhold til budsjett for denne fraksjonen. Nye avtaler for innsamling av glass- og 

metallemballasje, papir og plastemballasje på returpunktene vises å gi lavere kostnader enn 
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budsjettert.  

Det ble gjort en budsjettendring på ca. kr 1 200 000 fra Styrets disposisjon til Innsamling og 

gjenvinning for fraksjonen plast, ref. styresak 19/15. Det er ikke påløpt kostnader i 1. halvår da 

innsamlingen starter opp medio september.  

 

Forsikringspremie 

Det vil bli et negativt avvik på konto for forsikringspremie i 2015 på ca. kr 30 000.  

Det er budsjettert for noe lavt med tanke på endringer og prisøkning på premie.  

 

Kursarrangement 

Det er budsjettert med Avfallssafari/skolebesøk på våre gjenvinningsstasjoner i 2015. Budsjettet 

dekker busstransport og kursmateriell. Det er avsatt noen uker på høsten 2015 hvor det vil gå ut 

invitasjon til skolene om Avfallssafari. Det har dessverre vært vanskelig å gjennomføre Avfallssafari i 

1. halvår. 

 

Andre markedstiltak 

Det er satt av kr 125 000 til dekor av renovasjonsbilene som kjører papirkontrakten. Denne 

profileringen vil bli utført tidlig høsten 2015.  

 

Kontingenter og medlemskap 

Budsjetterte kontingenter og medlemskap er betalt for 2015 og er til budsjett. 

 

Konferanse og studietur 

Mange av de faste årskonferansene er allerede gjennomført for 2015. Farlig avfallskonferansen 

avholdes i september med deltagere både fra gjenvinningsstasjon og administrasjon 

Det planlegges en fagtur med alle ansatte på senhøsten med bedriftsbesøk. I den forbindelse vil Follo 

Ren også markere sitt 20 års jubileum. 

 

Tilskudd nedgravde renovasjonsløsninger 

Det vil bli et større positivt avvik på denne budsjettposten for 2015. Prosjekter med nedgravde 

avfallscontainere som man antok ville ferdigstilles i 2015, har blitt utsatt til 2016. 

 

Annen kostnad – til styrets disposisjon. 

Budsjettet Til styrets disposisjon var opprinnelig på kr 3 000 000. 

I styresak 19/15 ble det vedtatt å gjøre en budsjettendring på total t kr 1 800 000 til 

avd 101 Renovasjon til «Økt materialgjenvinning og innsamling av plastemballasje».  

Resterende budsjett på kr 1 200 000 er periodisert.  

 

Finans 

Når det gjelder renteinntekter ligger vi litt lavere enn budsjettert. Det er i tillegg varslet at renten går 

ned med 0,25 % fra medio juli 15. 
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Når det gjelder rentekostnader blir dette noe lavere enn budsjettert. Det var budsjettert med 

låneopptak for beholdere, men dette har blitt utsatt til låneopptak høsten 2015, med 1. betaling i 

2016. 

 

 

Avdeling 150, Bedrift 

 

Driftsinntekter 

Totale driftsinntekter på avd. 150 er kr 39 000 bak budsjett. Det har vært en økning i antall 

bedriftskunder på gjenvinningsstasjonene på 19 % (152 kunder), mens inntektene har gått ned med 

15 % (kr 70 684) sammenlignet med samme periode i 2014. Årsaken til dette er trolig den nye 

prisstrukturen og rabattordningene som er innført. Inntekter fra bedriftsrenovasjon ligger 8 000 

foran budsjett. 

Driftskostnader 

Totale driftskostnader er per 1. halvår på kr 965 000 mot kr 686 000 i budsjett. Differansen på kr 

279 000 skyldes hovedsakelig at kostnadene til innsamling og transport av avfallet er periodisert 

skjevt i forhold til budsjett. Estimert for hele 2015 ligger vi an til et overforbruk på kr 70 000 på 

denne kontoen.  

Personalkostnad 

Som budsjettert når man tar hensyn periodiseringen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

24/15   Godkjenning av årets lønnsforhandlinger 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner årets lønnsforhandlinger.  

 

Saksinformasjon: 

Årets lønnsforhandlinger er gjennomført med organisasjoner og enkeltpersoner. Resultatet ble 

innenfor rammen som ble vedtatt på styremøte 14.august 2015. 
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25/15 Utvalg velges for medarbeidersamtale med daglig leder og lønnsrammer settes 
 

 

Forslag til vedtak: 

Styret velger ______________ for gjennomføringen av medarbeidersamtale med daglig leder. 

Utvalget skal også gjennomføre lønnsforhandlinger med daglig leder innenfor en lønnsramme 

diskutert i styret.   

 

Saksinformasjon: 

Medarbeidersamtale med daglig leder skal gjennomføres så raskt som mulig, De årlige 

lønnsforhandlingene gjennomføres samtidig. 

For å gjennomføre dette skal det velges et utvalg fra styret. Styret må gi utvalget lønnsrammer for 

forhandlingene. Styret skal gi tilbakemeldinger til de som velges på innspill til 

medarbeidersamtalene. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
26/15  Tilbakebetaling av driftstilskudd til kommunene 

 
 

Forslag til vedtak: 

Styret viser til forslag til ny selskapsavtale som ligger til saksbehandling hos Rådmannskollegiet 

der regler for tilbakeføring av overskudd og forenkling av låneopptak er tatt med. I påvente av ny 
selskapsavtale vil styret anbefale representantskapet å vente med nye tilbakeføringer av 

akkumulerte overskudd til behandlingen av årsregnskapet 2015. 

 
 

Saksinformasjon 

Follo Ren har hatt solide overskudd gjennom en del år. En praksis har blitt gjennomført er at 
overskuddet opptjent fra selvkostområdet har blitt tilbakeført til kommunene to år etter. Årsaken 

til at selskapet har sittet på disse midlene har vært at selskapsavtalen ikke åpner for 

likviditetslån. Uten en slik «buffer» ville eventuelle periodiske underskudd måtte finansieres 
gjennom tilleggsbevilgninger av driftstilskudd fra kommunene. Lovpålagte låneopptak til 

investeringer i selskapet må godkjennes av representantskap og departement for hvert lån i 
henhold til dagens selskapsavtale. Denne type prosesser tar gjerne lang tid da 

representantskapet normalt har to møter i året. For å «mellomfinansiere» kontinuerlige innkjøp 

som f.eks. avfallsbeholdere kan «bufferen» benyttes ved behov i påvente av et samlelån til disse 
investeringene. 

Overskudd fra selvkost kan ikke benyttes til investeringer og skal innen 2-5 år tilbakeføres til 

abonnentene i form av lavere renovasjonsgebyrer. 
 

Hvor stor bør «bufferen være? 
Administrasjonen i selskapet mener at med dagens selskapsavtale og utfordringer med likviditet 

og finansiering som nevnt over, kan være fornuftig å ha en buffer på ca. 10 % av det årlige 

driftstilskuddet. For 2015 vil det si en buffer på kr 8,8 millioner. 
Med en slik regel skulle Follo Ren tilbakeført kr 7,4 millioner til eierkommunene med basis av 

egenkapitalen på kr 16,2 millioner per 30.6.2015 (se balansen under).  
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Konto 2050 Annen egenkapital 
 Balansen pr 01.01.2015 26 179 009 

- overskudd tilhørende avdeling bedrift -1 506 300 

Sum Annen egenkapital 24 672 709 

- tilbakeført til kommunene juni 2015 -8 438 581 

Balanse pr 30.06.2015 16 234 128 

  

  Balansen pr 30.06.15 består av: 
 Overskudd 2013 12 020 553 

Overskudd 2014 4 213 575 

Sum 16 234 128 

 

 

Rådmannskollegiet har fått et forslag fra Follo Ren om en ny selskapsavtale der forenklinger av 
låneprosesser og regler for tilbakeføringer av overskudd er tatt med. Behandling av ny 

selskapsavtale er i prosess høsten 2015 er siste informasjon fra Follorådet.  

 

Det er representantskapet som beslutter eventuelle tilbakeføringer av overskudd og gjør dette 
normalt i forbindelse med godkjenningen av årsregnskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

27/15 Fjerning av papircontainere på returpunkter, - utvide tjenesten for hjemmehenting 
av papp- og papiremballasje 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar å fjerne containere for innsamling av papp og papir på returpunktene etter at ny 
tjeneste for henting av større pappemballasje er innført hos abonnentene. 

 

 
Saksinformasjon: 

Follo Ren har totalt fem store returpunkter med containere for innsamling av papp og papir , og 
plastemballasje. I tillegg er det to mindre returpunkter som er under avvikling der lokale 

beholderløsninger i fellesløsninger er under utrulling.  

Det er tidligere besluttet å avvikle containere for plastemballasje på de samme returpunktene når 
tjenesten for hjemmehentig av plastemballasje er innført. Dette vil skje i løpet av høsten 2015.  

 

 
Utfordringer med dagens løsning – forsøpling av returpunkt 

Problemet med returpunkter generelt er at det forårsaker lokal forsøpling. Verst er det på de store 

returpunktene, der store containere for innsamling av papp og papir står. Follo Ren bruker ca. to 
årsverk på rydding av returpunktene. Mye av tiden blir brukt til å fjerne hensatt søppel som skulle 

vært levert på gjenvinningsstasjonene. Dette problemet har jevnlig blitt dokumentert med oppslag 
i lokalavisene gjennom mange år. Andre renovasjonsselskaper i området (RfD og MOVA) har 

nedlagt samtlige returpunkter med bakgrunn i forsøplingsproblematikken og kostnaden dette 

medfører. Som erstatning er det organisert hentetjenester på disse avfallstypene hos 
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abonnentene i stedet, og det kan vises til gode erfaringer. Vi har i dag månedlig henting av papp 

og papir hjemme hos våre innbyggere. 
 

Ved fjerning av de store returpunktene kan problemet for den enkelte abonnent oppstå ved 
innkjøp av større gjenstander som møbler, TV o.l.. Abonnenten får da store mengder av 

pappemballasje på en gang som ikke enkelt får plass i papirbeholderen. For å bli kvitt dette må 

de da levere til en gjenvinningsstasjon. Dette kan løses med en utvidet henteordning for papp 
samtidig med tømming av dagens papp og papirbeholder.  

En utvidet henteordning av papp som foreslås vil bestå i at abonnenten kan plassere ut 

pappemballasje ved siden av papirbeholderen på tømmedag. Renovatøren tar med seg dette 
avfallet samtidig som beholderen tømmes. Den praktiske erfaringen fra en tilsvarende ordning i 

Sarpsborg er god. Det er vurdert at dagens avtalepartner for henteordning av papir hos 
abonnentene vil kunne utføre denne ekstratjenesten uten å utvide kapasiteten på kjøretøyene 

eller endre rutene. 

Den økonomiske merkostnaden ved å innføre en ny utvidet henteordning går opp i opp med å 
avvikle innsamlingen av papp og papir på returpunktene. I tillegg vil forsøplingen på 

returpunktene reduseres og behovet for personell til disse arbeidsoppgavene bli mindre. Totalt 

sett vil Follo Ren få reduserte kostnader og abonnentene få en bedre tjeneste ved en slik endring. 
Ordning med gratis levering av papp og papir på gjenvinningsstasjonene vil fortsette.  
 

En mulig bieffekt ved fjerning av papp- og papircontainerne på returpunktene vil være at 
næringsdrivende som har benyttet denne gratistjenesten nå må sørge for å ha egne 

avfallsløsninger for sin bedrift. Denne tjenesten kan Follo Ren tilby ved å opprette et 
næringsabonnement. 

 

Administrasjonen i Follo Ren anbefaler å fjerne de store containerne for papp- og papir på de 
resterende returpunktene. Som erstatning foreslås det å innføre utvidet henteordning av papp 

hos abonnentene. 

 
Sammendrag: 

Ved å fjerne bringeordningen for papp- og papir på returpunktene, samtidig som det innføres en 
henteording hos abonnentene, vil forsøplingen reduseres, totalkostnadene bli redusert og 

tjenestetilbudet vil bli bedre. Innsamlede mengder vil sannsynligvis bli uforandret med unntak av 

noe næringsavfall som uansett ikke skal inn i selvkostordningene. Miljøeffekten er vurdert som 
positiv da abonnentene ikke lengre må kjøre avfallet til returpunktene. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


