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Fakta om Follo Ren IKS
Organisasjonsnr.: 975 804 569
Antall innbyggere: 109 070
Antall abonnenter: 41 379
Antall hytteabonnenter: 3 536
Omsetning: kr 106 969 214
Returpunkter: 91
Gjenvinningsstasjoner: 3
Eierkommuner:
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Styret i Follo Ren IKS
til november 2015
Thomas Sjøvold, Oppegård (styrets leder)
Kari Agnor, Nesodden (nestleder)
Halvor Glenne, Frogn
Nina Ramberg, Ås
Gudmund Nyrud, Ski
Renate Berner (ansattes representant)

Styret i Follo Ren IKS
fra desember 2015

Ildri Eidem Løvaas, Oppegård (styrets leder)
Kari Agnor, Nesodden (nestleder)
Rannveig Kvifte Andresen, Ski
Nicolay Cornelius Corneliussen, Frogn
Pål Olav Vedeld, Ås
Thomas Dunker (ansattes representant)

Varamedlemmer
Bjørn Gunnar Ganger, Oppegård
Jan Kristian Balstad, Nesodden
Dag Ekelberg, Ski
Tone Merete Hauk-Hansen, Frogn
Marianne Helen Røed, Ås
Renate Berner (ansattes representant)

Representantskapet
Ordfører Nina Sandberg, Nesodden (leder)
Ordfører Ola Nordal, Ås (nestleder)
Ordfører Thomas Sjøvold, Oppegård
Ordfører Tuva Moflag, Ski
Ordfører Haktor Slåke, Frogn

Varamedlemmer
Varaordfører Erik Adland, Nesodden
Varaordfører Jorunn Nakken, Ås
Varaordfører Siv Kaspersen, Oppegård
Varaordfører Camilla Edi Hille, Ski
Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn
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FORORD
I 2015 var det 20 år siden Follo Ren ble etablert. I denne
perioden har avfallsmengdene økt kraftig. For å få til
gode avfallsløsninger som både tar hensyn til miljø og
abonnenter, har det vært nødvendig med store endringer
i hvordan vi håndterer avfallet vårt. Ser vi fremover vil
myndighetene sette strengere krav til bærekraftige
avfallsløsninger som gir økt materialgjenvinning med så
lave miljøbelastninger som mulig.
Styret i Follo Ren IKS vedtok i 2015 en strategi for
selskapet for perioden 2016-2025 under slagordet
«Sammen for et grønnere Follo». Vi har tre hovedpilarer
som vi skal bygge på; fokus på innbyggere, bærekraft og
økonomi. Innenfor disse områdene har vi satt ambisiøse
mål der vi skal ha meget høy kundetilfredshet, vi skal
redusere restavfallsmengdene per innbygger med 30%
innen 2025, og vi skal ha lave renovasjonsgebyrer.
Strategien har lagt vekt på å kunne favne de nye kravene
fra EU som kom i desember 2015, og som vil danne
grunnlaget for norsk avfallspolitikk.
Etter at Kretsløp Follo ble skrinlagt, innførte vi henting
av plastemballasje hjemme hos abonnentene, og utvidet
ordningen for papp/papirinnsamlingen til at ekstra papp

plassert ved siden av papirbeholderen også ble tatt med.
Samtidig tok vi bort de store containerne for innsamling
av plast og papp på returpunktene. Vi er glade for at
forsøplingen på returpunktene nå er minimal, samtidig
som vi får inn vesentlig mer plastemballasje enn tidligere.
Follo Ren jobber aktivt med å skape konkurranse innenfor alle innkjøp som gjøres. Vi følger Lov om offentlige
anskaffelser og har fått gode resultater både på økonomi
og tjenestekvaliteten ved å fokusere på gode anbudsdokumenter.
I desember 2015 fikk vi resultatet fra den årlige omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelsen. Den viste av
vi scoret bedre enn tidligere år, og at Follo Ren blir rangert
som et av de beste renovasjonsselskapene i Norge på
totalindikatoren for omdømme og tilfredshet. Dette gir
oss inspirasjon og energi til å videreutvikle oss enda mer.
I løpet av 2016 må vi ha avgjort hvilken ny renovasjonsløsning som skal innføres høsten 2017. Et av kriteriene
fra EU er at matavfall skal kildesorteres, og derfor
kommer det til å inngå i en ny fremtidig bærekraftig
avfallsløsning hos oss.

Runar Jacobsen
Daglig leder
Follo Ren IKS
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SLAGORD:

Follo Ren – sammen

for et grønnere Follo

Side 5
Illustrasjon av jordkloden
med våre kommuner «sammen for et grønnere Follo»
Selskapsstrategi

FOLLO RENS NYE VISJON

Med fokus på innbyggere, bærekraft og
økonomi skal vi gjøre Follo grønnere.

5

SELSKAPSSTRATEGI 2016-2025
Styret i Follo Ren IKS vedtok ny selskapsstrategi for årene 2016-2025 i desember 2015. De
ansatte i Follo Ren IKS har vært med på å utforme den nye strategien. Visjonen skal holdes
levende gjennom tre bærende elementer; innbyggere, bærekraft og økonomi.

INNBYGGERE

BÆREKRAFT

ØKONOMI

• Enkelt og riktig

• Bærekraftige tjenester

• Sirkulær økonomi

– avfallshåndteringen skal være
lagt opp slik at det er enkelt å gjøre
riktig når det gjelder sortering av
avfallet både hjemme, på returpunkter og på gjenvinningsstasjonene.

– tjenestene vi tilbyr skal forbruke
minimalt av naturressursene.

– vi skal jobbe for at ressursene
forblir i økonomien også etter at
produktet ikke lenger brukes til
sitt opprinnelige formål.

• Synlig og tilgjengelig
– synlige gjennom enhetlig og tydelig kommunikasjon og profilering.
Tilgjengelige gjennom våre
aktiviteter og tjenester.

• God kundeservice
– vi skal behandle alle våre kunder
på en profesjonell, enhetlig og
rettferdig måte. Vi skal være
løsningsorienterte og til å stole på.

• Kretsløpsbasert
avfallshåndtering
– renovasjonssystemet skal sikre
at sortert avfall går tilbake i sitt
kretsløp. Farlig avfall skal
behandles på en slik måte at det
ikke skader jordas kretsløp.

• Fra forbrukere til
gjenbrukere
– vi skal tilrettelegge for at innbyggerne våre kan bli gjenbrukere av
jordas ressurser via våre tjenester
og aktiviteter.

• Riktig pris
– våre tjenester skal ha god pris,
som baseres på en avveining
mellom miljø og økonomi.

• Innkjøp
- våre innkjøp skal være basert på
miljø- og samfunnsøkonomiske
vurderinger.

• Forbilde
– vi skal vise vei gjennom å ta
miljøhensyn i alle valg vi tar.

Hovedmålene for strategiperioden er fordelt innenfor våre bærende elementer:
•

Vi skal være blant de ti beste
avfallsselskapene nasjonalt, og best
i Østlandsområdet på årlig nasjonal
kundetilfredshetsundersøkelse.

•

Vi skal ha en kretsløpsbasert
avfallshåndtering som fører til
reduksjon av restavfallsmengden
per innbygger hentet hos husholdningene med 30 % i forhold
til 2014-nivå, innen 2025.

•

Vi skal legge til rette for at våre
innbyggere sorterer riktig på gjenvinningsstasjonen, slik at vi kan nå
et mål om 50 % materialgjenvinning.
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•

Når innføring av ny
renovasjonsløsning og etablering
av ny(e) gjenvinningsstasjon(er) er
ferdig i 2020, skal driftsbidraget
per innbygger ikke øke mer
enn konsumprisindeksen i de
neste fem år.
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FRA AVFALL TIL RESSURS
Et hovedfokus for Follo Ren er å utnytte de ressursene som er i avfallet. Norsk og internasjonal
avfallspolitikk har utarbeidet en avfallspyramide som gir retningslinjer for hvordan vi skal
prioritere vår avfallsbehandling.
Målet er at man først og fremst skal jobbe for avfallsforebygging, deretter ombruk, videre materialgjenvinning, energiutnyttelse og sluttbehandling/deponi.
Ansvarsområdene til Follo Ren er materialgjenvinning,
energiutnyttelse og sluttbehandling/deponi, men

selskapet bidrar også noe gjennom påvirkning og holdningsskapende arbeid på de to øverste nivåene gjennom
kommunikasjonstiltak, undervisning, ombrukscontainere på
gjenvinningsstasjonene og ordninger for tekstilinnsamling.

AVFALLSPYRAMIDEN FOR 2015
Avfallsforebyggingingen
 Hindre at avfall oppstår

Ombruk
 Bruke gjenstander om igjen

35 %

Materialgjenvinning

58 %

Energiutnyttelse

 Bruke materialer fra avfall
til å lage nye produkter

 Forbrenne avfall med energiutnyttelse (varme og strøm)

Sluttbehandling/deponi

7%
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 Forbrenne avfall uten
energiutnyttelse
 Legge avfall på deponi

I 2015 samlet Follo Ren inn 57 146 tonn avfall. 457 tonn
er klær, tekstil og sko til ombruk. Dette er kun en liten
andel av det totale ombruket, og kun det Follo Ren bidrar
til å samle inn via returpunkt og gjenvinningsstasjoner.
Det antas at det totale ombruket i regionen er vesentlig
større, da mye av dette ombruket skjer på finn.no, byttesentraler, bruktbutikker osv. Vi har derfor ikke kunnet
tallfeste totalt ombruk i vår region.

hageavfall som blir kompostert. Avfallsmengde som blir
sendt til energiutnyttelse utgjør 32 990 tonn. Av dette
hentes 18 167 tonn hjemme hos husholdningene i form
av restavfall. Videre er det en stor andel trevirke mottatt
på gjenvinningsstasjonene som brukes til brensel.

Materialgjenvinning i vårt ansvarsområde utgjør 19 565
tonn. I hovedsak utgjør dette papp/papir, plastemballasje
og glass og metallemballasje, som blir kildesortert
i husholdningene. I tillegg mottar vi store mengder

Inerte masser/tungmasser blir lagt på deponi grunnet
sammenblanding av ulike materialer og dårlig brenneevne. I tillegg er det enkelte avfallstyper (miljøfarlig avfall)
som krever spesialbehandling og derfor må på deponi.

Den totale gjenvinningsgraden fra både materialgjenvinning og energigjenvinning utgjør 93%.

NØKKELTALL AVFALLSMENGDER
INNSAMLET MENGDE AVFALL
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STYRETS ÅRSBERETNING 2015
Follo Ren IKS er det interkommunale
renovasjonsselskapet for kommunene
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Selskapet ble opprettet 1. januar 1995.
Fra 1. januar 2004 ble selskapet organisert som interkommunalt selskap (IKS).
Selskapet har adresse Kveldroveien 4,
1407 Vinterbro.

Representantskapet
Representantskapet i Follo Ren IKS
består av ordførerne i eierkommunene
med personlig vararepresentant. Det har
blitt avholdt tre møter i representantskapet med til sammen syv saker til
behandling.

Styret
Styret i Follo Ren IKS består av seks
medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapet velger
en representant med ett varamedlem
fra hver eierkommune. Styrets leder og
nestleder velges av representantskapet.
Ett av styrets medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de ansatte.
Daglig leder har møterett i styremøter
og rett til å uttale seg. Det har blitt
avholdt ni styremøter der totalt 34 saker
er behandlet.

Ansvar og formål
Follo Ren IKS har på vegne av deltakerkommunene ansvar for innsamling,
transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid
gjeldende kommunale ansvarsområdet
etter forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets formål
er kjøp og salg av varer og tjenester i
tilknytning til ansvarsområdet, alene
eller i samarbeid med andre.

Hovedstrategi
Selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på
vegne av innbyggerne sørge for en
økonomisk og miljømessig optimal
håndtering av husholdningsavfallet.
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Økonomi
Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet
i samsvar med Regnskapsloven og god
regnskapsskikk for selskap som ikke er
små foretak.
Selskapet har i 2015 hatt driftsinntekter
på kr 106 969 214 mot kr 95 930 961 i
2014. Ordinært resultat for 2015 viser et
overskudd på kr 7 834 690 mot et overskudd på kr 5 250 562 i 2014.
Follo Ren IKS skiller mellom selvkostområdet som gjelder husholdningsavfall
som er hovedaktiviteten i selskapet, og
næringsavfallet som bokføres på avdeling
Bedrift med eget resultatregnskap.
Bedriftsavdelingen omsatte for kr 4 062
664 i 2015 mot kr 3 778 611 året før.
Overskuddet ble kr 1 326 372 i 2015 og er
skattepliktig.
Pr. 31.12.2015 utgjorde selskapets egenkapital og gjeld (langsiktig og kortsiktig)
kr 80 902 047.
Pr. 31.12.2014 utgjorde dette kr 79 981
346. Selskapets egenkapital utgjorde pr.
31.12.2015, kr 26 443 524.
Follo Ren IKS tilbakeførte kr 8 438 581 til
eierkommunene etter eierandel: Ski 26,1
%, Oppegård 23,8 %, Nesodden 17,0 %,
Frogn 16,6 % og Ås 16,5 %.
Langsiktig gjeld var på kr 40 348 735,
herav pensjonsforpliktelser på kr 3 525
415. Kortsiktig gjeld var på kr 14 109 788.
Ved årsskiftet var likviditeten god.
Driftsinntektene har et negativt avvik på
kr 815 786, mot budsjett, på grunn av at
markedsprisene på positive avfallsfraksjoner som metall og papir har gått
ned gjennom hele 2015.
Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene
var 151 099 som er 5 % høyere enn 2014
med gebyrinntekter på kr 6 972 558 som er
en økning på 4 %.
Årsresultatet viser et positivt resultat
før skatt på kr 7 834 690. Sum andre
driftskostnader ble kr 7 503 592 lavere
enn budsjett, der lavere kostnader for innsamling, gjenvinning og behandling står
for kr 5 675 736 av avviket. Nytt anbud på
innsamling av plastemballasje ble rimeligere enn budsjettert og igangsettingen ble
senere enn planlagt. Avtalen på Innsamling

av papp og papir ble også vesentlig bedre
enn budsjettert. Andre større positive
avvik er både på IT, leie av anleggsmaskiner,
konsulentbruk, konferanser og tilskudd
til nedgravde avfallsløsninger. Av kr 3 000
000 til styrets disposisjon for bruk til
innføringen av plastinnsamlingen, ble
kr 1 200 000 ikke benyttet.
Avskrivninger og nedskrivninger har et avvik
på kr 6 584 369, hvor av nedskrivning
av verdien på tomten i Vestby, basert på
markedsvurdering av eiendomsmegler,
utgjør kr 7 000 000.
Budsjettert og planlagt bygg for farlig
avfall på Teigen gjenvinningsstasjon ble
utsatt i påvente av en helhetlig utredning
om fremtidens gjenvinningsstasjoner.
Personalkostnadene har et positivt
avvik på kr 1 198 074 der refusjon av
sykepenger har vært stor på grunn av
langtidssykemeldinger, og vikarer ikke
er benyttet fullt ut. Innberetningspliktig
pensjonskostnad er høyere enn budsjettert. Netto finanskostnadene er kr 100
116 og er kr 39 884 bedre enn budsjettert.
Selskapet har vurdert risikoer og
usikkerhetsfaktorer til å være lave både
når det gjelder drift og økonomi. En
vesentlig del av selskapets virksomhet
baseres på langsiktige avtaler og at
det er lovpålagte tjenester som sikrer
inntektene. Kun en liten del av økonomien er utsatt for svingninger i valuta og
råvarepriser. Avfallsmengdene som genereres gjennom husholdningene endres
relativt lite fra et år til år. Follo Ren IKS
har lånefinansiert avfallsbeholdere og
tomt i Vestby gjennom lån i Kommunalbanken til markedsmessige betingelser
med flytende rente og vil således være
eksponert for den til en hver tid gjeldene
markedsrente.
Follo Ren IKS er i svært liten grad
eksponert mot kredittrisiko der eierkommunene er de dominerende kundene.
Bedriftskundene som kjøper tjenester fra
Follo Ren IKS har avtaler som begrenser
risikoen for tap for Follo Ren IKS. Det
er sikret god likviditet gjennom driftsbidragene fra eierkommunene.
Selskapet driver ikke forsknings- eller
utviklingsaktiviteter.

Selskapets årsregnskap er avlagt under
forutsetning om fortsatt drift, og styret
bekrefter at denne forutsetning er til
stede. Det har ikke oppstått saker i
fra begynnelsen av 2016 som påvirker
årsregnskapet 2015.

Fremtidig utvikling
Selskapet har vedtatt ny strategi i 2015
der det er lagt vekt på bærekraftige
renovasjonsløsninger, økonomi og innbyggerfokus. Nye ambisiøse mål er satt
som skal dekke fremtidens nasjonale og
internasjonale krav til avfallsbehandling.

Bemanning
Ved utgangen av 2015 var det 30 fast
ansatte i selskapet. I tillegg var det tre
vikarer, to for ansatte i permisjon og én
i forbindelse med sykefravær. Av de 30
ansatte jobber tre i 50 % og én i 90 %
stilling. I tillegg har Follo Ren IKS tatt inn
en lærekandidat i 2014. Pga. langvarig
sykdom måtte lærekontrakten utsettes
store deler av 2015, men det forventes
nå at kandidaten vil fullføre utdanningen
i gjenvinningsfaget i løpet av 2017.
For å imøtekomme Fylkesmannens krav
om bedre mottakskontroll og økningen
av besøkermengden spesielt i sommermånedene har vi i 2015 hatt fire 100 %
og to 50 % engasjementsstillinger i
perioden april til september.
Gjennom 2015 har Follo Ren IKS hatt fire
personer til arbeidsrettet tiltak gjennom
NAV og Din utvikling AS.

Sykefravær
I 2015 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast ansatte, samt
ansatte i vikariater og midlertidige
stillinger, på 11,52 % mot 7,95 % i 2014.
Den største delen av sykefraværet
skyldes langtidsfravær over 8 uker. Vi
har hatt fem ansatte som har vært 100
% sykemeldt store deler av året. Det

høye sykefraværet har ført til økt bruk
av vikarer i 2015. Et av tilfellene skyldes
en yrkesskade og de fire andre er ikke
arbeidsrelatert fravær. Tre av de langtidssykemeldte har imidlertid avsluttet sitt
arbeidsforholdi Follo Ren IKS pga. varig
sykdom. Alle sykmeldte ansatte blir individuelt fulgt opp, og det har vært god dialog med både den ansatte, behandlende
lege og NAV i disse tilfellene.
Korttidssykefravær (fravær inntil 16
dager) har igjen gått ned fra 1,64 % i
2014 til 1,54 % i 2015. Sykefravær for
perioden 16 dager til 8 uker utgjorde
0,12 % i 2015.
Både tallene på korttidsfravær, informasjonen fra oppfølgingssamtaler
med sykemeldte, samt resultatet fra
medarbeiderundersøkelser tilsier at det
relativt høye sykefraværet ikke er relatert
til arbeidsmiljøet i Follo Ren IKS.

Likestilling
Av de totalt 30 fast ansatte er det 66 %
menn og 33 % kvinner.
Fordelingen blant de 15 ansatte i administrasjonen (inkl. drift av returpunkter)
var ved årets slutt
60 % kvinner og 40 % menn. På gjenvinningsstasjonene er det kun én kvinnelig
fast ansatt.
Follo Ren IKS har ingen ansatte med
funksjonshemming og heller ingen
ansatte med ikke-europeisk bakgrunn.
Ved rekruttering er det fokus på likestilling
på alle områder.

HMS
I 2015 har Follo Ren IKS videreført fokuset på godt HMS-arbeid og etterlevelse
av krav i arbeidsmiljølovgivningen og
systematisk arbeidsmiljøarbeid.
Arbeidstilsynet har ført tilsyn med alle
våre tre gjenvinningsstasjoner i 2015.
Fokus i disse tilsyn var generell overholdelse av krav i internkontrollforskriften,
samt hvordan Follo Ren IKS jobber med

forebygging og redusering av risiko forbundet med kjemikalier og forurensning,
manuelt arbeid og bruk av arbeidsutstyr.
I ingen av disse tilsyn fant Arbeidstilsynet
avvik eller anmerkninger, og rapportene
konstaterer at
Follo Ren IKS arbeider systematisk med
helse, miljø og sikkerhet.
HMS-arbeidet anses som svært viktig
i Follo Ren IKS og det vil fortsatt være
stort fokus på å forbedre og videreutvikle HMS-systemet ytterligere i 2016.

Personskader
I 2015 ble det registrert syv personskader.
Én av dem gjelder en kunde som pådro
seg kuttskader. To av dem er ansatte som
pådro seg kuttskader som måtte sys. Én
av dem førte til noen dagers sykemelding.
De resterende er av mindre alvorlig
karakter.

Ytre miljø
Det har vært økt fokus på ytre miljø i Follo
Ren IKS i 2015. Fylkesmannen har ført
tilsyn med Teigen gjenvinningsstasjon
i 2015, der fokus var utslipp til vann og
grunn fra masser brukt til nyttiggjøring
på stasjonen. I samarbeid med NIBIO
(Norsk institutt for bio-økonomi) ble det
tatt prøver og målinger av massene og
mulige utslipp til ytre miljø. Resultatene
viser at det ikke har skjedd uønskede
utslipp fra gjenvinningsstasjonen til
ytre miljø.
Det ble videre foretatt en omfattende
miljørisikovurdering på alle gjenvinningsstasjonene.
Økt fokus og krav til overvåking av ytre
miljø fra Fylkesmannen og Miljøverndirektoratet vil medføre at
Follo Ren IKS fortsatt vil jobbe proaktivt
med denne type problemstillinger.
Det er ikke registrert noen ulykker eller
hendelser i 2015 som har skapt fare,
eller skade på det ytre miljø.

Vinterbro 15. februar 2016

11

REGNSKAP

RESULTATREGNSKAP
Note

2015

Regnskap

2015

2015

Budsjettavvik

Budsjett

2014

2014

Regnskap

Budsjett

Driftsinntekter
Salgs- og leieinntekter
Driftstilskudd fra eierkommunene

1

Sum driftsinntekter

18 279 214

19 095 000

−815 786

17 970 961

19 175 000

88 690 000

88 690 000

0

77 960 000

77 960 000

106 969 214

107 785 000

−815 786

95 930 961

97 135 000

Driftskostnader
Lønn, godtgj. og sosiale kostnader

2

24 230 926

25 429 000

−1 198 074

20 921 002

24 146 000

Avskrivninger

10

2 588 369

3 004 000

−415 631

2 474 041

3 346 000

Nedskrivning av investering i Kretsløp Follo

10

7 000 000

0

7 000 000

0

Annen driftskostnad

7, 8

65 215 113

78 105 000

−12 889 887

59 819 436

68 393 000

99 034 408

106 538 000

−7 503 592

90 481 250

95 885 000

7 934 806

1 247 000

6 687 806

5 449 711

1 250 000

Renteinntekter

618 902

750 000

−131 098

717 104

700 000

Sum eksterne finansinntekter

618 902

750 000

−131 098

717 104

700 000

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.

719 018

890 000

−170 982

916 253

1 255 000

Sum eksterne finanskostnader

719 018

890 000

−170 982

916 253

1 255 000

Resultat eksterne finanstransaksjoner

−100 116

−140 000

39 884

−199 149

−555 000

Ordinært resultat før skattekostnad

7 834 690

1 107 000

6 727 690

5 250 562

695 000

Sum driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter

Finanskostnader

Skattekostnad på næringsvirksomhet
Årsresultat

12
5

358 120

279 987

7 476 570

1 107 000

7 476 570

0

6 727 690

4 970 575

695 000

4 970 575

0

Disponering av årsresultatet
Avsatt til annen egenkapital

Regnskapet følger regnskapsloven
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BALANSE
Note

31.12

2015

31.12

2014

EIENDELER
Anleggsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

10

22 381 810

29 424 053

Maskiner, anlegg og lisenser

10

12 631 622

13 343 932

Aksjer og andeler

4

274 572

235 538

35 288 004

43 003 523

13

1 395 694

1 271 114

2 516 952

2 087 878

14

41 701 397

33 618 831

Sum omløpsmidler

45 614 043

36 977 823

Sum eiendeler

80 902 047

79 981 346

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer
Øvrige kortsiktige fordringer
Bankinnsudd og kontanter

EGENKAPITAL
Bundet egenkapital
Andelsinnskudd

5

Sum eksterne finansinntekter

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital

5

22 742 445

24 672 707

Opptjent egenkapital næring

5

2 474 553

1 506 302

Sum opptjent egenkapital

25 216 998

26 179 009

Sum egenkapital

26 416 998

27 379 009

3 525 415

1 765 754

36 823 320

39 481 660

40 348 735

41 247 414

7 991 278

6 656 030

358 120

279 987

1 523 367

1 577 721

4 263 549

2 841 185

Sum kortsiktig gjeld

14 136 314

11 354 923

Sum gjeld

54 485 049

52 602 337

Sum gjeldegenkapital og gjeld

80 902 047

79 981 346

GJELD
Langsiktig gjeld
Avsetning for pensjonsforpliktelser
Langsiktig lån

11
3

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt på næringsvirksomhet

12

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

2 / 11
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KONTANTSTRØMSOPPSTILLING
2015

2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad

7 834 689

5 250 561

Ordinære avskrivninger

2 588 375

2 473 704

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

−275 606

0

7 000 000

0

0

7 266 771

−112 625

629 527

Endring i kortsiktig gjeld inkl leverandørgjeld

1 982 242

−1 769 120

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

1 759 661

−2 823 560

20 776 736

11 027 883

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

625 000

0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

−2 183 216

−1 052 390

-39 034

-34 244

-1 086 634

-30 829 170

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

−2 658 340

−2 658 340

Tilbakebetaling av egenkapital

−8 438 581

0

−11 096 921

−2 658 340

Nedskrivning av tomt i Vestby
Nedskriving av investering i Kretsløp Follo
Endring i fordringer

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:

Netto kontantstrøm fra finan sieringsaktiviteter
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

14

8 082 565

7 282 909

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

33 618 831

26 335 922

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

41 701 396

33 618 831

NOTER
NOTE 0 - Regnskapsprinsipper
Follo Ren IKS årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder og anbefalninger til god regnskapsskikk for selskap som ikke er små foretak. Samt gjeldene
forskrifter tilknyttet lov om interkommunale selskaper.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper
Inntektsføring		
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige
serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt
ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering
av ytelsene.
		

Anleggsmidler		

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Omløpsmidler		
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge
av renteendring.

Fordringer		
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av de enkelte fordringene.
		

Skatt		

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av
ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.
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Note 1 Driftstilskudd fra eierkommunene
Overført fra eierkommunene

2015

2014

Ski kommune

23 148 090

20 347 560

Oppegård kommune

21 108 220

18 554 480

Ås kommune

14 633 850

12 863 400

Frogn kommune

14 722 540

12 941 360

Driftstilskudd

Nesodden kommune
Sum

15 077 300

13 253 200

88 690 000

77 960 000

Kjøp fra eierkommunene ifbm tjenesteproduksjon
Ski kommune

2014 Leie av møterom

Oppegård kommune

Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon

0

3 750

171 024

166 043

25 750

0

0

38 964

0

0

180 000

180 000

Renovasjon Ildjernet

21 171

20 076

Saksbehandlingsgebyr Teigen gjenvinningsstasjon

28 321

0

0

8 876

426 266

417 709

Oppegård gjenvinningsstasjon, utbedring av plass
Ås kommune

Eiendomsskatt Bølstad

Frogn kommune
Nesodden kommune

Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon

Teknisk installasjon og tilsynsgebyr byggesaker
Sum
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Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelser
01.01. - 31.12.
Antall årsverk (faste):

2015

2014
26,8

26,4

Antall årsverk (vikarer/ekstrahjelp):

9,4

6,5

Antall årsverk (engasjement):

2,7

3,7

16 558 081

15 283 645

2 062 984

1 900 014

2 688 506,547

2 754 674

3 594 235

127 091

−1 461 013

−573 490

Ytelser til styret

240 013

111 818

Øvrige personalkostnader

548 120

1 317 250

24 230 926

20 921 002

910 948

825 366

76 417

70 000

4 392

4 392

991 757

899 758

Lønnskostnader
Lønninger m.m
Feriepenger
Arb.giv.avg.
Pensjonskostnader
Refusjoner sykelønn

Sum Lønn, godgj. og sosiale kostnader

Daglig leder
Lønn
Bonus
Annen godtgjørelse
Sum daglig leder

Det er utbetalt kr 210 353 i styrehonorar til selskapets styre. Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller styre.

Revisjonshonorar
Follo Distriktsrevisjon

90 000

77 000

Annen rådgivning og bistand regnskap

0

28 000

Avsetning Follo Distriktsrevisjon 2014

0

80 000

herav lovpålagt revisjon

0

80 000

herav bistand/forvaltningsrevisjon

0

0
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Note 3 Langsiktig gjeld
Kommunalbanken
Opprinnelig lån tatt opp:

løpetid

lånenummer

21.12.2007

10 år

20070698

3 350 000

01.10.2013

10 år

20130538

14 450 000

01.10.2013

30 år

20130539

26 350 000
0

2015

2014

39 481 660

42 140 000

0

0

Betalt avdrag

- 2 658 340

- 2 658 340

Saldo 31.12.-

36 823 320

39 481 660

Andel forfaller etter 5 år (2020):

24 536 620

26 859 993

2015

2014

IB 01.01
Eksisterende lån
Opptak nye lån

Note 4 Aksjer og andeler

Egenkapitalinnskudd pr. 01.01.
Årets innskudd
Egenkapitalinnskudd pr. 31.12.
Egenkapitalinnskuddet gjelder EK-innskudd i KLP.

18

235 538

201 294

39 034

34 244

274 572

235 538

Note 5 Egenkapital
2015

2014

Innskutt egenkapital / IB 01.01.
Egenkapitalinnskudd eierkommuner pr. 01.01.

1 200 000

1 200 000

UB 31.12

1 200 000

1 200 000

IB 01.01. Opptjent egenkapital

24 672 707

20 459 135

Tilbakeført til eierkommunene, etter eierandeler i note 6

−8 438 581

0

6 508 317

4 213 572

22 742 443

24 672 707

1 506 302

749 300

968 252

757 002

2 474 554

1 506 302

26 416 997

27 379 009

2015

2014

Annen egenkapital selvkostområde

Årsresultat
UB 31.12. inkl. årets resultat

Annen egenkapital avdeling bedrift
IB 01.01. Opptjent egenkapital
Årsresultat
UB 31.12. inkl. årets resultat
Sum egenkapital selvkostområde og avdeling bedrift pr 31.12.

Note 6 Eierinformasjon

Fordeling av eierandeler
Ski kommune

26,1 %

26,1 %

Oppegård kommune

23,8 %

23,8 %

Nesodden kommune

17,0 %

17,0 %

Frogn kommune

16,6 %

16,6 %

Ås kommune

16,5 %

16,5 %

100%

100%

Sum
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Note 7 Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer og tjenester vedr tjenesteproduksjon

2015

2014

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

13 180 794

13 744 016

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon

52 034 320

46 075 758

Sum Annen driftskostnad

65 215 114

59 819 774

Note 8 Leie- og leasingavtaler
Avtaler og priser pr 31.12.2015

Leietid
år/mnd

leiebeløp
pr. mnd.

Anleggsmiddel

Tidsperiode

fra dato

til dato

Type

Multimaskin - Ricoh

60 mnd

1 125

1/4/14

31/3/19

operasjonell

Volkswagen Transporter - uoppsigelig

36 mnd

5 706

23/9/13

1/9/16

operasjonell

Mercedes Sprinter - uoppsigelig

36 mnd

11 087

1/5/13

30/4/16

operasjonell

Mitsubishi Outlander - uoppsigelig

60 mnd

3 798

11/12/15

11/12/20

operasjonell

Nattsafe - 3 stk. - 3 mnd oppsigelse før avtalens
utløp

min. 60 mnd

kr 464 pr stk

1/1/08

løpende

operasjonell

Containere for dekk - 3 stk.
- kan ikke sies opp i leieperioden

min. 12 mnd

500

17/1/06

løpende

operasjonell

Kontorcontainer Oppegård gjenvinningsstasjon

min. 12 mnd

1 738

17/11/14

løpende

operasjonell

Leie av lagerlokaler, Haugland gård

12 mnd

8 000

15/10/15

15/10/16

operasjonell

Leie av hall-telt - Teigen

60 mnd

4 385

1/11/15

30/10/20

operasjonell

Leie av Volvo gravemaskin - Teigen

60 mnd

23 425

1/8/15

31/7/20

operasjonell

Leie av Volvo gravemaskin - Oppegård

60 mnd

24 875

1/8/15

31/7/20

operasjonell

Leie av JCB - Oppegård

12 mnd

20 000

1/5/15

30/4/16

operasjonell

Festeavtaler / leie av eiendom/tomter
Administrasjonskontor - Kveldroveien 4, Vinterbro

Pr. år
5 + 5 år

946 796

1/3/09

1/3/19

Husleieavtale

10 år

83 372

29/5/07

29/5/17

Festeavtale

Bølstad - Andre Skurdal - 6 mnd oppsigelse
- avbruddskompensasjon 10% av 140.000/oppsjon 5 + 5 år
Oppegård - Oppegård kommune - 3 mnd oppsigelse
- avtalen er gyldig til event. ny avtale er inngått
etter reforhandling

Forhandling
10 år

166 042

1/1/99

1/1/09

av ny avtale

5 år + 5 år

180 000

1/1/08

31/12/17

Leieavtale

Nesodden - Nesodden kommune - 1 år oppsigelse
- rett til forlengelse av avtalen med 5 år - til kr.
180.000 pr år

Alle avtaler er vurdert opp mot aktivering i balansen dvs. finansielle avtaler. Festeavtalene er også vurdert opp mot aktivering i balansen av en antatt
markedsverdi av selve leieavtalen, med en nedskrivning/avskrivning på avtalens varighet. Vi har konkludert med at leieavtalene er operasjonelle.
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NOTE 9 - Budsjett avvik
Årsresultatet viser et positivt resultat før skatt på kr 7 834 690. Driftsinntektene har et negativt avvik på kr 815 786 på
grunn av at markedsprisene på positive avfallsfraksjoner, metall og papir, som har gått ned gjennom hele 2015. Sum andre
driftskostnader ble kr 7 503 592 lavere enn budsjett der lavere kostnader for innsamling, gjenvinning og behandling står for kr
5 675 736 av avviket. Nytt anbud på innsamling av plastemballasje ble rimeligere enn budsjettert og igangsettingen ble senere
enn planlagt. Ny avtale for innsamling av papir ble også lavere enn budsjettert. Andre større positive avvik er både på IT,
leie av anleggsmaskiner, konsulentbruk, konferanser og tilskudd til nedgravde avfallsløsninger. Av kr 3 000 0000 til styrets
disposisjon for bruk til innføringen av plastinnsamlingen, ble kr 1 200 000 ikke benyttet.
Avskrivninger og nedskrivninger har et avvik på kr 6 584 369 som innbefatter en nedskrivning av verdien på tomten i Vestby
med kr 7 000 000 basert på markedsvurdering av eiendomssmegler.
Personalkostnadene har et positivt avvik på kr 1 198 074 der refusjon av sykepenger har vært stor på grunn av langtidssykemeldinger og vikarer ikke er benyttet fullt ut. Innberetningspliktig pensjonskostnad er høyere enn budsjettert. Netto
finanskostnadene er kr 100 116 og er kr 39 884 bedre enn budsjettert.

Sum varige
driftsmidler

8 284 828

1 048 934

15 641 615

25 229 892

4 558 408

26 309 251

30 867 659

56 097 551

Årets tilgang

0

0

39 000

736 533

1 322 654

2 098 187

85 029

0

85 029

2 183 216

Årets avgang

0

0

−2 999 700

0

0

−2 999 700

0

0

0

−2 999 700

41 500

213 015

5 324 128 1 785 467

16 964 269

24 328 379

4 643 437

26 309 251

30 952 688

55 281 067

11 528

170 412

6 389 224

4 764 692

11 885 965

1 443 608

0

1 443 608

13 329 573

Anskaffelseskost
31.12.
Akk avskrivninger
01.01.
Tilbakeførte
avskrivninger

550 109

−2 650 306

Tomt KF*

213 015

Anskaffelseskost
01.01.

Anleggsmaskiner

41 500

Lisenser
ervervet

Sum bygg/
anlegg

Bygg/ anlegg

Sum utstyr,
maskiner og
transportmidler

Maskiner, verktøy og beholdere

Containere
og nedgravde
løsninger

Inventar, utstyr og
kontormaskiner

Note 10 Varige driftsmidler

−2 650 306

−2 650 306

Årets
avskrivninger

13 833

42 603

700 111

139 935

1 564 616

2 461 098

127 270

0

127 270

2 588 368

Årets
nedskrivinger

0

0

0

0

0

0

0

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Akk. avskrivninger
31.12.

25 361

213 015

4 439 029

690 044

6 329 308

11 696 757

1 570 878

7 000 000

8 570 878

20 267 635

Bokført verdi
pr. 31.12.

16 139

0

885 099

1 095 423

10 634 961

12 631 622

3 072 559

19 309 251

22 381 810

35 013 432

3 år

5 år

5 - 10 år

10 år

8 - 10 år

Levetid - antall år

40 år

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært med like store årlige beløp over
levetiden til anleggsmiddelet. *Det ble i 2013 investert kr 26 309 251 i tomt til bygg Kretsløp Follo og investeringen ble finansiert ved bruk av lån.
Etter at prosjektet ble skrinlagt ble det vedtatt at tomten skulle legges ut for salg. Etter verdivurdering av tomten, utført av en eiendomsmegler for
næringstomter, nedskrives tomten med 7 millioner kroner.
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NOTE 11 - Pensjonskostnader og forpliktelser
Generelt om pensjonsordningen i Follo Ren IKS
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Follo Ren IKS har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre,ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 %
sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra NAV.

Regnskapsføring av pensjon
Etter gjeldende forskrifter om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene
beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være
forskjell mellom disse to størrelsene.

2015

2014

2013

Økonomiske forutsetninger
Avkastning på pensjonsmidler

3,30%

3,20%

4,40%

Diskonteringsrenter

2,70%

2,30%

4,00%

Årlig lønnsvekst

2,50%

2,75%

3,75%

Årlig G-regulering

2,25%

2,50%

3,50%

3 141 350

1 822 244

1 749 411

602 241

725 406

623 430

Brutto pensjonskostnad

3 743 591

2 547 650

2 372 841

Forventet avkastning

−490 926

−555 739

−422 018

133 424

163 104

80 542

3 386 089

2 155 015

2 031 365

477 439

303 857

286 422

0

−1 652 219

0

Pensjonskostnader inkl. aga
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad

Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost
Resultatført planendring
Resultatført aktuarielt tap

391 793

96 137

0

4 255 321

902 790

2 317 787

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

22 418 836

23 166 247

17 927 095

Pensjonsmidler

16 243 302

14 437 704

11 293 603

6 175 534

8 728 543

6 633 492

3 525 415

1 765 754

4 478 857

Resultatført pensjonskostnad

Pensjonsforpliktelse

Netto forpliktelse før arb.avgift
Balanseført nto forpl./(midler) etter aga
Innebtalt premie til pensjonsordningen i 2015 utgjør kr 2 187 290
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Note 12 Skattekostnad
2015

2014

Ordinært resultat før skattekostnad

14 834 689

5 250 561

Resultat unntatt bedriftsbeskatning

13 508 317

4 213 572

Skattbart resultat

1 326 372

1 036 989

358 120

279 987

Skattekostnad 27%

Det skilles mellom resultat fra selvkostområdet og resultat oppnådd gjennom salg av tjenester til bedrifter. Overskudd opptjent fra
bedrifter skal bedriftsbeskattes.

Note 13 Kundefordringer
2015
Kundefordringer

1 395 694

2014
1 271 114

Kundefordringer er vurdert til pålydende, med fradrag for avsetning til tap med kr 3 925.
Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Note 14 Bundne midler
2015
Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12
Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12

2014

835 764

805 903

−835 764

−758 344
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REVISJONSBERETNING 2015
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HUSHOLDNINGSRENOVASJON
Follo Ren har ansvaret for husholdningsrenovasjonen for
ca 110 000 innbyggere fordelt på ca 45 000 abonnenter. Av
disse er ca 30% borettslag og sameier med fellesløsninger.

Ved utgangen av 2015 sto det utplassert 60 195 beholdere
og 236 nedgravde løsninger hvorav 13 er returpunkt
for glass- og metallemballasje. Totalt har selskapet 91
returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje.
2015 var et begivenhetsrikt år for Follo Ren, og
tjenestetilbudet for husholdningsrenovasjon ble utvidet
betydelig. I april startet selskapet utdeling av gratis
Miljøboks til alle abonnenter som ønsket det. Miljøboksen er ment som mellomlagring av farlig avfall og
EE-avfall, slik at dette ikke havner i restavfallsbeholderen.
I tillegg til hjemmehenting av restavfall og papp/papir,
ble det igangsatt et prøveprosjekt med hjemmehenting
av kildesortert plastemballasje hos alle husstander i
august 2015. Bakgrunnen for igangsettelsen var at prosjekt
Kretsløp Follo (sentralsorteringsanlegget som skulle
sortere ut matavfall og plastemballasje fra restavfallet)
ble skrinlagt høsten året før. Alle abonnenter fikk utdelt
plastsekker, og borettslag og sameier fikk tilbud om
660L beholdere til plast dersom de ønsket det. Selskapet
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foretok mange befaringer denne høsten for å finne gode
løsninger hos borettslag og sameier med begrenset
mulighet til å få plass til flere beholdere. Resultatet så
langt tyder på at mange av Follo Rens abonnenter er godt
i gang med kildesortering av plastemballasje.
I desember 2015 ble det foretatt en revisjon av plasten
sammen med Grønt Punkt Norge. Plasten fra Follo Ren
inneholdt kun 6,5% forurensing. Til sammenligning har
plasten fra returpunkter inneholdt over 20% forurensning.
I tillegg er mengdene plastemballasje som samles inn
og går til materialgjenvinning stadig økende. Målet for
innsamlingen er å nå 7 kg plast per innbygger per år i
løpet av 2016.
I desember 2015 utvidet Follo Ren tjenestetilbudet
for hjemmehenting av papp/papir ved at det ble mulig
å sette ekstra papp/papir ved siden av beholderen på
tømmedag. Tjenesten ble innført som et servicetilbud for
abonnentene som slipper å frakte dette til returpunktene,
samt som et ledd i at returpunktene for papp/papir fjernes.

RETURPUNKT
Follo Ren har totalt 91 returpunkter fordelt på alle fem
eierkommuner. Dessverre må selskapet konstatere
at forsøplingen på returpunktene fortsetter, og har
vært økende på tross av gode åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Det er spesielt de store sentrale
returpunktene i hver kommune som misbrukes.
Det store returpunktet i Vestveien i Ski kommune måtte
nedlegges etter pålegg fra Jernbaneverket på grunn av
den kommende utbyggingen av Follobanen. Fjerning av
de resterende returpunktene for papp/papir og plastemballasje gjennomføres i januar 2016. Returpunktene
fremover vil da bestå av containere for glass- og

metallemballasje og tekstiltårn for klær, sko og tekstiler.
Innsamlet mengde glass- og metallemballasje i 2015
ble 1673 tonn. Informasjon om ordningen for klær og sko
har blitt prioritert. Til tross dette har det blitt en nedgang
i innsamlet mengde tekstiler med 8,9% i statistikken
til Follo Ren. Nedgangen skyldes trolig nye aktører som
har utplassert containere uten avtale med Follo Ren, og
som ikke rapporterer inn mengdene.
Selskapet bruker ca 1,5 årsverk på oppfølging og opprydding på returpunktene.

INNHOLD I RESTAVFALLSBEHOLDEREN
Hvert år gjennomfører Follo Ren en plukkanalyse av innholdet i restavfallsbeholderen.
Dette gjøres for å få en oversikt over hva som blir kastet, og hva som blir feilsortert.
Follo Ren bruker disse tallene som grunnlag for vurdring
av nye avfallsløsninger, og tiltak for å minimere feilsortering. Et eksempel på slike tiltak er innføring av gratis
miljøboks til alle husstander for å få farlig avfall og
EE-avfall ut av restavfallet.

Gjennom informasjon og holdningsskapende tiltak
arbeider Follo Ren for å øke bevisstheten om kildesortering, slik at sorteringen blir bedre.

GJENNOMSNITTLIG INNHOLD BASERT PÅ PLUKKANALYSE
1,2 %*
3,9 %
6%
24,3 %

Farlig avfall

3,2 %

Hageavfall

4,7 %

Papp | Papir
Restavfall

Tekstiler
Glass- og
metallemballasje

11,4 %**

Plastemballasje

45,3 %

Matavfall

* tall hentet inn før innføring av miljøboks for mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall
**tall hentet inn før innføring av kildesortering av plastemballasje hos husholdningene

27

GJENVINNINGSSTASJONER
Follo Ren drifter tre gjenvinningsstasjoner. Bølstad
gjenvinningsstasjon ligger i Ås kommune, Teigen
gjenvinningsstasjon ligger i Nesodden kommune,
og Oppegård gjenvinningsstasjon ligger i Oppegård
kommune.

Antall besøkende på gjenvinningsstasjonene var 151.099, - en økning på
5,3% fra året før. Totalt tonnasje til gjenvinningsstasjonene var 30.287
tonn, - en økning på 4,2% fra 2014.
Farlig avfall og EE-avfall er det viktigste avfall vi håndterer. Farlig avfall
levert til gjenvinningsstasjonene og innsamlet med Miljøbilen var i 2015
samlet på 584 tonn, - det er en økning på 7,9% fra året før. Innsamlet
EE-avfall var på 1.151 tonn. Dette er en øking på 7% fra året før. Follo
Ren har hatt fokus på innsamling av farlig avfall og EE-avfall i 2015. Som
et ledd i dette arbeidet, startet Follo Ren våren 2015 utdeling av gratis
Miljøboks. Miljøboksen er en 30 liters rød boks til mellomlagring av farlig
avfall og mindre EE-avfall før abonnenten selv skal sortere og levere
innholdet på gjenvinningsstasjonen. Med god informasjon og utdeling av
Miljøboksen til alle abonnenter som ønsker det, har vi fått fokus på hva
farlig avfall og EE-avfall er, og hvorfor det er viktig at det håndteres riktig.
Innen utgangen av 2015 hadde gjenvinningsstasjonene delt ut ca 7 500
Miljøbokser, og vi ser på dette som en av hovedårsakene til økningen av
innsamlet mengde farlig avfall og EE-avfall.
Et annet fokusområde på gjenvinningsstasjonene er hageavfall og spesielt
fremmede/svartelistede arter. Hageplanter som spres ut i naturen er en
av de største truslene mot biologisk mangfold. Etter å ha mottatt informasjon fra Fylkesmannen, har Follo Ren satt opp egne containere for jord
og planter som er svartelistet på alle gjenvinningsstasjonene. Innholdet i
disse containerne blir sendt til destruering istedenfor å gå inn i komposteringen slik som resten av hageavfallet. Mengden hageavfall som gikk til
kompostering var i 2015 på 6.337 tonn, dette er en svak nedgang på 1,8%.
Å kjenne videre behandling (nedstrømsløsningene) av avfallet som selskapet
håndterer er viktig. De fleste ansatte i Follo Ren var i november med på
bedriftsbesøk hos Revac i Vestfold, som håndterer alt EE-avfall og, vi fikk
se et nytt og topp moderne anlegg.
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TONNASJE
Antall tonn av ulike avfallstyper levert
til gjenvinningsstasjonene i 2015:

6 336

627
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18
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87

EE-avfall
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1 750
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Impregnert
trevirke

7 740
Trevirke
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gjenvinningsstasjoner

Deponering
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– utvikling de siste 10 år
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ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen i Follo Ren IKS består av 14
ansatte. Fagområdene er økonomi, personal,
HMS, kommunikasjon, drift, innkjøp, prosjekt
og utvikling.
Kommunikasjon og kundeservice
Kundeservice besvarer innbyggernes mange spørsmål
om renovasjon. Henvendelsene kommer hovedsakelig
per e-post eller telefon. Etter at selskapet moderniserte
sine internettsider, og la opp til selvbetjeningsløsninger
for å melde avvik, bytte beholder, melde inn gangavstand
har man sett en nedgang i antall telefoner, og en økning
i antall elektroniske henvendelser. I mars 2015 lanserte
Follo Ren en ny App til alle abonnenter. Appen heter «Min
Renovasjon» og passer til både iOS og android-telefoner.
Her kan abonnentene få varsel om tømmedag, oversikt
over returpunkter og gjenvinningsstasjoner, tips og
rettledning om kildesortering og kontaktinformasjon til
Follo Ren. App og nye selvbetjeningsmuligheter er godt
mottatt hos mange abonnenter, men Follo Ren fortsetter
også å sende informasjon per post til alle, slik at informasjonen er tilgjengelig også for dem som ikke i samme
grad benytter seg av teknologi. Arbeidet med å utvikle
nye og fremtidsrettede løsninger vil fortsette i årene
som kommer.
I løpet av 2015 har Follo Ren sendt ut følgende
informasjonsmateriell:
 tømmekalender
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 informasjonsmateriell og oppdatert kildesorteringsguide i forbindelse med oppstart av kildesortering av
plastemballasje hjemme hos husstandene
 informasjon før jul med endringer av tømmedager i
julen og informasjon om utvidet tjeneste for tømming
av papp/papir
Follos innbyggere blir stadig mer internasjonale, og det
er svært viktig at informasjonen fra Follo Ren er lett å
forstå. For å imøtekomme dette har selskapet utarbeidet
og trykket opp kildesorteringsguiden på engelsk. I tillegg
jobbes det bevisst med å bruke illustrasjoner og symboler
på alle skilt, informasjon og i kildesorteringsguiden, slik
at det skal være enkelt å gjøre det riktig for alle innbyggere.
Våren 2015 deltok ansatte i Follo Ren på stands på
Vinterbro senter, Drøbak City, Ski Storsenter, Kolben
og Tangen senter. Her ble det delt ut røde miljøbokser,
informert om kommende ordning for kildesortering av
plast, og ellers svart på store og små spørsmål abonnentene måtte ha om renovasjon. Dette var en fin måte å
komme ut til abonnentene på.
Follo Ren har jobbet bevisst mot avisene og hatt reportasjer i Østlandets Blad, Akershus Amtstidene, Oppegård
avis og Ås avis. Utdeling av miljøboks, innføring av kildesortering av plastemballasje, arbeid med svartelistede
arter på gjenvinningsstasjonen, forsøpling på returpunkter, batterijakten for 4.klassingene og utvidelse av
hentetjenesten for papp/papir har fått god publisitet.

KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSE
Follo Ren IKS gjennomfører en kundetilfredshetsundersøkelse
hvert år. Undersøkelsen utføres av Sentio, og er basert på de
nasjonale undersøkelsene som startet i 1997. I 2015 ble
undersøkelsen foretatt i november, og totalindikatoren som
måler omdømme og tilfredshet viser at Follo Ren er blant
landets beste renovasjonsselskap når det gjelder kundetilfredshet.
Undersøkelsen viser at Follo Ren har et godt omdømme og at
kundene totalt sett er meget tilfreds med selskapet. Når det
gjelder de ulike elementene som går inn under tjenestetilfredshet
er Follo Ren bedre enn landsgjennomsnittet på samtlige mål.
Total tilfredshet, omdømme og særlig kjennskap til selskapet
har økt kraftig, og innbyggerne i Follo er mest fornøyd med
prisen på renovasjonstjenesten i hele Norge.
TILFREDSHETSSPINDELEN
Follo REN 2015 sammenlignet med 2014 og Benchmark Norge.Tilfredshet tjenester er konstruert av de øvrige
enkeltspørsmålene i figuren unntatt pris.

Follo REN 2015

Follo REN 2014

Benchmark Norge

Tilfredshet
tjenester

90
80
Pris på
renovasjonstjenester

Oppsamlingssystemet

70
60
50
40

Informasjon
vedrørende
avfallsordningen

Hentingen av
avfallet

Personlig
behandling ved
henvendelse

Tilfredshetsspindelen
Det blå feltet viser resultatene
for 2015. Jo lenger feltet går ut
mot kanten av spindelen, jo bedre
resultat. Den grønne linjen er
resultatene for Follo Ren i 2014.
Den røde linjen viser Benchmark
Norge (de andre renovasjonsselskapene i Norge som har vært
med på undersøkelsen).

Gjenvinningsstasjon
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PROSJEKT OG UTVIKLING
Utredning fremtidens gjenvinningsstasjoner
Follo Ren har i 2015 gjennomført en rekke utredninger i
forbindelse med fremtidens gjenvinningsstasjoner. Dagens
gjenvinningsstasjoner har behov for vesentlige oppgraderinger både med hensyn til brukerne, de ansatte i
Follo Ren, og ikke minst i forhold til det ytre miljøet.
Gjennomførte utredninger er:
Mulige plasseringer av fremtidens
gjenvinningsstasjoner
Skisseprosjekt på utforming og kostnadsvurdering
av en stor felles gjenvinningsstasjon
Miljø- og samfunnsøkonomisk analyse som tar for
seg oppgradering av dagens gjenvinningsstasjoner
opp mot en felles stor gjenvinningsstasjon

Uttalelser i bygge- og reguleringsplaner i
våre eierkommuner

ANSATTE I FOLLO REN

Follo Ren uttaler seg i alle bygge- og reguleringsplaner i
våre eierkommuner.

Ved utgangen av 2015 var det 30 fast ansatte i selskapet.
16 av dem jobber på gjenvinningsstasjonene, to med
beholderlogistikk og drift av returpunkter, og 12 ansatte
jobber i administrasjonen. I tillegg har Follo Ren tatt inn
en lærekandidat i 2014.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved Teigen gjenvinningsstasjon i august. Den avdekket noen avvik. Follo Ren
har utarbeidet rapport om hvordan avvikene skal lukkes.
Fylkesmannen ba i brevsform om miljørisikovurderinger
for alle våre gjenvinningsstasjoner. Tidligere gjennomførte miljørisikovurderinger ble revidert og oversendt
Fylkesmannen.

Utarbeidelse av strategi
Arbeidet med Follo Rens nye strategi har pågått i flere år.
Sluttproduktet ble overlevert styret den 10. desember
og vedtatt. Mer informasjon finnes i tidligere kapittel om
strategi.

Holdningsskapende arbeid
Flere 4.klasser i våre eierkommuner har vært på besøk
på våre gjenvinningsstasjoner. Målsettingen med
besøkende er å gi elevene god informasjon om våre kildesorteringsløsninger hjemme ved husstanden og på våre
gjenvinningsstasjoner, og hva det kildesorterte materialet
blir til i etterkant. 4.klassingene får informasjon om hvem
som er ansvarlige for avfallspolitikken og lovverket i
landet vårt; fra regjeringen og ned til Follo Ren.
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Hvert år blir Batterijakten arrangert i regi av Loop Miljø
-skole. I batterijakten skal 4.klassingene samle inn så
mange batterier som mulig, og sørge for at de gjenvinnes
istedenfor at de havner i restavfallet eller i naturen. Det
er frivillig om skolene ønsker å delta, og de melder seg
på i egen regi. I 2015 tok Follo Ren kontakt med de skolene
som var påmeldt, og tilbød besøk i klasserommet for å
fortelle mer om batterier, samt å være behjelpelig med å
veie batteriene og frakte dem til gjenvinningsstasjonene
for forsvarlig viderebehandling. Av alle skolene i Follo
Rens område var det Dal skole som samlet inn mest
batterier med 34 kg per elev.

I sommermånedene øker Follo Ren bemanningen på gjenvinningsstasjonene for å møte økningen av besøkende.
I 2015 har vi hatt fire 100 % og to 50 % engasjementsstillinger i perioden april til september, når besøkstallene er størst.
Follo Ren prøver å tilrettelegge for arbeidstakere på vei
tilbake / inn i arbeidslivet. Dette både i form av praksisplasser for skoleelever og arbeidsrettete tiltak. Gjennom
2015 har Follo Ren hatt fire personer i arbeidsrettet
tiltak gjennom NAV og Din utvikling AS.

Kompetanse
Follo Ren har stor fokus på kompetanseheving og utvikling
av sine ansatte. 10 av de ansatte på drift har fagbrev i
gjenvinningsfaget, og det tilbys fortløpende kurs innen
forskjellige områder etter behov. Også de ansatte i
administrasjonen øker sin kompetanse fortløpende
innenfor sine fagfelt. Dette både i form av tittelgivende
studier, enkeltkurs, deltakelse i konferanser og fagfora etc.
Regelmessige fagturer til selskapets leverandører av

nedstrømsløsninger er også en viktig del kompetansehevingen i Follo Ren.
I 2015 ble en av de ansatte sertifisert som sikkerhetsrådgiver. Follo Ren er pålagt kontroll og rådgivning av
sikkerhetsrådgiveren. Tidligere har selskapet leid inn
ekstern rådgiver til dette arbeidet. Å utføre oppgavene
internt vil medføre enda bedre oppfølging og kunnskap
både hos Follo Ren og ovenfor selskapets leverandører.

Medarbeidertilfredshet
Follo Ren gjennomfører en medarbeiderundersøkelse
hvert år. Undersøkelsen har samme innhold og utføres
på samme måte siden 2012. Svarene i den siste
undersøkelsen er et resultat av arbeidet med medarbeidertilfredshet gjennom 2015.
Undersøkelsen inneholdt 35 utsagn fordelt på områdene:
din jobb, lederstøtte, kommunikasjon, arbeidsmiljø og
generell tilfredshet. 94 % av de inviterte ansatte deltok
på undersøkelsen.
Resultatet fra 2015 er tilnærmet likt resultatet fra 2014.
Follo Ren kommer til å ha videre fokus på områdene
«Kommunikasjon, identitet», samt «Lederstøtte».
Nedenfor årets resultat, sammenlignet med resultatet
fra 2014.

Sykefravær
I 2015 var den totale sykefraværsprosenten for alle fast
ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger,
på 11,52 % mot 7,95 % i 2014. Den største delen av
sykefraværet skyldes langtidsfravær over 8 uker. Follo
Ren har hatt fem ansatte som har vært 100 % sykemeldt
store deler av året. Et av tilfellene skyldes en yrkesskade
og de fire andre er ikke arbeidsrelatert fravær. Tre av de
langtidssykemeldte har imidlertid avsluttet sitt arbeids-
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forhold i Follo Ren pga. varig sykdom. Alle sykmeldte
ansatte blir individuelt fulgt opp, og det har vært god
dialog med både den ansatte, behandlende lege, og NAV i
disse tilfellene.
Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) har gått ned
fra 1,64 % i 2014 til 1,54 % i 2015.
Både tallene på korttidsfravær, informasjonen fra
oppfølgingssamtaler med sykemeldte, samt resultatet
fra medarbeiderundersøkelser tilsier at det relativt høye
sykefraværet ikke er relatert til arbeidsmiljøet i Follo Ren.

Helse, Miljø og Sikkerhet
I 2014 begynte Follo Ren arbeidet med å fornye HMSsystemet. Det ble lagt stor fokus på avvikshåndtering, ny
HMS-håndbok, HMS-målsetninger og ikke minst etterlevelser av rutiner og prosedyrer. Follo Ren har under 50
ansatte og er dermed ikke pålagt et AMU. Et «HMS-utvalg»
ble likevel dannet. Dette utvalget gjennomfører mange
av oppgavene et AMU har. De ansatte rullerer på
deltakelse i HMS-utvalget, for å maksimere involvering
og forståelse for HMS-arbeidet i bedriften.
I 2015 har Arbeidstilsynet vært på tilsyn på alle tre gjenvinningsstasjoner til Follo Ren og konstatert at Follo Ren
«arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet».
Det ble ikke funnet avvik, eller gitt anmerkninger under
disse tilsynene.
Det har vært økt fokus på ytre miljø i 2015. Det ble
gjennomført omfattende miljørisikovurderinger av alle
gjenvinningsstasjoner, og etter tilsyn fra Fylkesmannen
ble det igangsatt et større prosjekt med overvåking og
prøvetaking av ytre miljø rundt Teigen gjenvinningsstasjon. Resultatene av prosjektet viser at Follo Ren ikke har
uønsket utslipp til vann eller grunn. Arbeidet videreføres
og utvides til de andre gjenvinningsstasjonene fremover.
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INNKJØP
Follo Ren IKS følger lov og forskrift om offentlige
anskaffelser. I 2015 hadde selskapet ni kunngjøringer
(nasjonale og EU kunngjøringer), i tillegg til en rekke
mindre anskaffelser med direkte forespørsel til aktuelle
leverandører.

Noen av de viktigste og største avtalene var:
 Innsamling, transport og balling av plast fra
husholdningene
 Kjøp av IT-driftstjenester
 Leasing av gravemaskiner til gjenvinningsstasjonene
 Transport og behandling av gips fra våre
gjenvinningsstasjoner
 Rammeavtale arbeidstøy
Follo Ren erfarer at konkurranseutsetting gir generelt
gode priser og betingelser og mer rasjonell drift. Det
jobbes kontinuerlig med fornyelse av eksisterende og
inngåelse av nye avtaler.
Selskapet har rutiner på oppfølging av eksisterende
avtaler og har det siste året hatt spesielt fokus på
oppfølging av renovatørenes lønns- og arbeidsforhold.

BEDRIFTSKUNDER
Follo Ren IKS tilbyr renovasjonsløsninger til
bedrifter i sine eierkommuner.
Tilbudt renovasjonsløsning er særlig egnet for små- og
mellomstore bedrifter som har tilsvarende avfall som
fra husholdningsrenovasjonen, F.eks. private barnehager,
skoler, kontorer, butikker og bedrifter med små kantiner
er kunder hos Follo Ren.
Renovasjonstilbudet til bedrifter er lagt opp til bruk
av samme innsamlingsutstyr som brukes på husholdningsrenovasjon. De samme avtalene som på innsamling
av husholdningsavfall benyttes. Follo Ren hadde ved
utgangen av 2015 avtale med 272 bedrifter for henting
av avfall.
Bedrifter har også anledning til å levere avfall på våre tre
gjenvinningsstasjoner, uavhengig om de har renovasjonsløsning hos Follo Ren eller ikke. Antallet bedriftskunder
som benytter seg av dette tilbudet er stadig økende.
Bedriftskunder utgjør en viktig inntektskilde for Follo
Ren IKS og er utskilt i egne avdelingsregnskaper slik at
det skilles mellom selvkost og næring slik det er krav om.
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STATISTIKK

AVFALLSMENGDER
TOTALT ANTALL TONN
Avfallsmengdene inkluderer tonnasje
fra næringskunder både på gjenvinningsstasjoner og leveranser til
Klemetsrud/EGE. I 2015 leverte Follo
Ren 1 718 tonn restavfall fra næring
til Klemetsrud/EGE.
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TOTALE AVFALLSMENGDER FORDELT
PÅ GJENVINNINGSGRAD
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7% Deponi

1% Ombruk

58% Energigjenvinning

34% Materialgjenvinning

TOTALT ANTALL TONN AVFALL PR. AVFALLSTYPE
%-vis gjenvinning

Tonn
Deponering- forurenset jord, stein, keramikk . .

4 160

Restavfall fra husholdningene.

18 167

Restavfall gjenvinningsstasjoner

Ombruk

Materialgjenvinning

Forbrenning Deponi

14

86
100

5 578

6

87

Trevirke

7 740

100

Impregnert trevirke

1 216

100

Papp/papir/drikkekartong

6 962

99,7

0,3

Glass-/metallemballasje

1 673

95

3,2

Plastemballasje

410

80

20

Klær og sko

557

18,2

3,2

Kompost

131

78,6

7

1,8

100

Metall

1750

84,5

8,5

7

EE-avfall

1151

83,8

16

0,2

Hageavfall

6 336

2,0

100

Bildekk

87

96

2

Gips

627

90

10

22,3

75,7

Materialgjenv./ombruk

18

Farlig avfall

584

Total avfallsmengde

100,0
2

57 146

TOTALT I KG AVFALL PR. INNBYGGER
57,8 Hageavfall
10,5 EE-avfall
16 Metall
1,2 Kompost
5,1 Klær og sko
3,7 Plastemballasje
15,3 Glass-/
metallemballasje

63,5 Papp/papir/
drikkekartong

11,1 Impregnert trevirke
70,6 Trevirke

0,8 Bildekk
5,7 Gips
0,2 Material gjenv./ombruk
5,3 Farlig avdall
37,9 Deponering/

forurenset jord stein,
keramikk, fliser ol.

165,6 Restavfall
husholdninger
50,9 Restavfall

gjenvinningsstasjoner

Gebyrgrunnlag
Gebyrgrunnlaget per innbygger i 2015 var 696,- mot 783,- i 2014.
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HVA SKJER
MED AVFALLET VÅRT?

EE-avfall

Hageavfall

Inerte masser / tungmasser

Elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) inneholder miljøfarlige stoffer.
EE-avfall fra våre gjenvinningsstasjoner
blir fraktet til REVAC sitt anlegg på
Revetal . Her blir de miljøfarlige stoffene fjernet, og deretter blir metaller,
glass og plast i produktene sortert
og materialgjenvunnet.

Hageavfall fra alle gjenvinningsstasjonene fraktes til Bølstad gjenvinningsstasjon i Ås. Her blir det
kvernet av Norsk Energigjenvinning
på stedet. Etter kverning blir det
kompostert på naboeiendommen av
grunneier.

Inerte masser er jord, stein, porselen
og keramikk. Grunnet sammenblanding av ulike materialer og dårlig
brenneevne må dette legges på
deponi. Denne avfallstypen blir
fraktet til Indre Østfold Renovasjon
for deponering.

Metaller

Gips

Trevirke

Metall fra gjenvinningsstasjonene
blir kjørt til Norsk Gjenvinnings
anlegg på Øra i Fredrikstad. Her blir
metallet sortert etter type, og solgt
videre som råvare til ny produksjon.

Gips Recycling Norge henter inn gips
fra våre gjenvinningsstasjoner, og
omdanner dette til gipsråvare som
leveres hos gipsfabrikkene for å lage
nye gipsplater.

Trevirke fra gjenvinningsstasjonene
blir kjørt til Ragnsells anlegg i Moss.
Her blir trevirket kvernet til flis, som
går til forbrenning med energigjenvinning.

Papp/papir

Plastemballasje

Glass- og metallemballasje

Papp, papir og drikkekartong
samles inn fra papirbeholdere ved
husstanden, fra papp og papircontainere på returpunkt, og fra papp og
papircontainer på gjenvinningsstasjonene. Det er Norsk Gjenvinning
som henter papp og papir og det
fraktes inn i deres anlegg på Alnabru i Oslo. Her blir det kontrollert,
sortert og presset i baller, før det
blir solgt videre til papirfabrikker.
Papiret inngår som råstoff til nye
papirprodukter.

Plastemballasje er plast som har
vært pakket rundt et annet produkt.
Høsten 2015 startet vi innsamling av
denne plasten hjemme hos husstandene i tillegg til å ha containere
på returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Plasten blir hentet av Norsk
Gjenvinning, og blir fraktet til deres
anlegg på Alnabru i Oslo. Her blir
plasten presset til baller, før den
fraktes videre via Grønt Punkt Norge
sitt system til sorteringsanlegg i
Sverige og Tyskland. Der blir plasten
rengjort, sortert i ulike typer, og
omdannet til råstoff for nye plastprodukter.

Glass- og metallemballasje samles
i containere på våre returpunkter
og gjenvinningsstasjoner. Enkelte
større borettslag og sameier har
også egen container til glass- og
metallemballasje. Det er Syklus
(Norsk Glassgjenvinning) som
tømmer disse containerne, og
frakter det til et sorteringsanlegg
i nærheten av Fredrikstad. Her blir
det sortert maskinelt og solgt videre
som råstoff til nye produkter.

Restavfall

Farlig avfall

Tekstiler

Restavfall fra husholdningene er
det avfallet som er igjen etter at
abonnentene har kildesortert det
som kan materialgjenvinnes. Restavfallet blir sendt til forbrenning med
energiutnyttelse på Klemetsrud i
Oslo. Det vil si at varmeenergien fra
forbrenningen brukes til å produsere varmt vann, som utnyttes til
fjernvarme og produksjon av strøm.
Restavfall fra gjenvinningsstasjonen er det som blir igjen etter
at abonnentene har sortert ut det
som kan materialgjenvinnes i egne
containere. Restavfallet blir sendt
til Franzefoss for grovsortering, og
resten blir sendt til forbrenning.

Farlig avfall er avfall som inneholder stoffer som er farlige for
mennesker, dyr og natur. Eksempler
på dette er maling, lim, lakk, astbestmateriale, impregnert trevirke
mm. Det er svært viktig for miljøet
at dette avfallet blir skilt ut. De
farlige stoffene blir behandlet på
den måten som er best egnet for
den enkelte avfallstypen. Noen av
stoffene kan brennes på høy varme,
og noen stoffer kan brukes på nytt.
Andre stoffe stoffer har ingen annen
egnet sluttbehandling enn forsvarlig
deponering. På denne måten får vi de
farlige stoffene ut av kretsløpet.

Klær, sko, sengetøy og andre tekstiler blir samlet inn på våre returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Follo
Ren har avtale med UFF og Fretex,
som henter inn tøyet og viderebehandler det i sine systemer. Hos
begge selskaper blir tøyet sortert,
solgt i butikker for brukt tøy og
overskuddet fra dette salget går til
humanitær hjelp. De tekstilene som
ikke blir solgt, eller som er slitt og
ødelagte, går til materialgjenvinning
der de brukes til nødhjelpstepper,
og store tekstiltepper som brukes til
å tørke opp olje fra strendene etter
store oljekatastrofer.

