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FORORD
Follo Ren har i 2016 fått gjennom flere store beslutninger
som vil ha positiv påvirkning på renovasjonsløsningen i
eierkommunene i mange år fremover. Basert på strategien
til selskapet med fokusområdene innbyggere, bærekraft
og økonomi,  ble løsningen å bruke dagens beholdere for
restavfall og papp/papir. For å tilfredsstille fremtidens krav
om materialgjenvinning skal innbyggerne fra høsten 2017
sortere ut matavfall i grønne poser som legges sammen
med restavfall og plastemballasje i restavfallsbeholderen.
Alt innholdet transporteres til et moderne sorteringsanlegg
der maskiner sorterer ut avfallet i forskjellige fraksjoner.
På denne måten vil Follo Ren oppnå gode miljøresultater.
Det er inngått en avtale på syv pluss tre år der Romerike
Avfallsforedling IKS mottar restavfallet fra høsten 2017.
Avtalen baseres på at anlegget vil utnyttes bedre med
de økte mengdene og at Follo Ren belastes til selvkost.
Miljødirektoratet hevder at alt restavfall fra husholdningene
i Norge trolig må behandles av et sorteringsanlegg i frem
tiden dersom man skal oppnå de nye kravene som kommer
fra EU om materialgjenvinning. Vi er derfor godt fornøyd
med at vi allerede fra høsten 2017 vil være i gang med en
slik fremtidsrettet løsning.
I forbindelse med ny renovasjonsløsning jobbet Follo Ren
i 2016 svært mye og detaljert med anbud på innhenting
og transport av avfall fra husholdningene. Fire avtaler på
innhenting ble slått sammen til en stor avtale. Resultatet
fra anbudet var seks tilbydere hvorav tre ble avvist. Alle
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tilbudene lå godt under dagens priser og vinneren vant på
kombinasjonen av pris og kvalitet.
På slutten av 2016 ble ny selskapsavtale og eieravtale
vedtatt. Dette innebærer et langt bedre rammeverk for
styringen av selskapet, med mulighet for bedre beslutnings
prosesser via eiermøter og samarbeidsforum. Krevende
saker som modernisering, endringer og plassering av frem
tidens gjenvinningsstasjoner ville kunne bli håndtert bedre
med det nye avtaleverket.
Årets omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse viser
at innbyggerne i Follo er godt fornøyd med de tjenestene
Follo Ren tilbyr og hvordan de utøves. På totalindikatoren
rangeres selskapet blant de beste renovasjonsselskapene i
landet. Vi jobber aktivt med å bli enda bedre, og det gjen
nomføres kursing av ansatte innen kundebehandling. Et sted
som mange kunder møter våre ansatte er på gjenvinnings
stasjonene. I 2016 ble det satt rekord ved at mer enn
160.000 kunder benyttet en av de tre stasjonene våre.
Når det gjelder økonomi kan vi vise til et godt årsregnskap
med et overskudd på 10 millioner kroner i 2016. Gode
anbud med stor konkurranse og fokus på løpende økonomi
kontroll bidrar til at selskapet gjør det bra. Overskuddene
tilbakeføres til innbyggerne via kommunene som resulterer i
lavere renovasjonsgebyrer.

Selskapsstrategi
Follo Ren IKS har en vedtatt selskapsstrategi for perioden 2016–2025.
Selskapsstrategien er bygget på tre bærende elementer: innbyggere, bærekraft
og økonomi. Visjonen til Follo Ren er: «med fokus på innbyggere, bærekraft og
økonomi skal vi gjøre Follo grønnere.»

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 krets
løp. 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 kundetilfredshets
undersøkelse.

• 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.

• Når innføring av ny renovasjons
løsning 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.

Årsrapport 16 | Follo Ren

5

Styrets årsberetning 2016
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 fire møter i representantskapet
med til sammen 17 saker til behandling.

Styret
Styret i Follo Ren IKS består av seks
medlemmer med personlige varamedlem
mer. 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 styre
møter der totalt 42 saker er behandlet.

Ansvar og formål
Follo Ren IKS har på vegne av deltaker
kommunene ansvar for innsamling, trans
port og forsvarlig behandling av avfall som
faller innenfor det til enhver tid gjeldende
kommunale ansvarsområdet etter forurens
ningsloven, 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 ha fokus på innbyggere,
bærekraft og økonomi i sin utførelse av
oppdraget gitt i selskapsavtalen.

Økonomi
Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet
i samsvar med Regnskapsloven og god
regnskapsskikk for selskap som ikke er små
foretak.
Selskapet har i 2016 hatt totale
driftsinntekter på kr 105 918 876 mot
kr 106 969 214 i 2015.
6

Follo Ren | Årsrapport 16

Selskapets totale driftskostnader var for
2016 kr 95 731 913, mot kr 99 034 408
i 2015.

avvik er både på IT, leie av anleggsmaskiner,
konsulentbruk, konferanser og tilskudd til
nedgravde avfallsløsninger.

Finanskostnader ga et negativt resultat på
kr 124 126 mot kr 100 116 i 2015.
Ordinært resultat for 2016 viser et
overskudd på kr 10 062 837 mot et
overskudd på kr 7 834 690 i 2015.

Avskrivninger har et avvik på kr 266 557,
dette kommer av tidligere planlagte farlig
avfallsbygg på to av gjenvinningsstasjone
ne ble ikke realisert.

Follo Ren IKS skiller mellom selvkost
området som gjelder husholdningsavfall
som er hovedaktiviteten i selskapet, og
næringsavfallet som bokføres på avdeling
Bedrift med eget resultatregnskap. Bedrifts
avdelingen omsatte for kr 4 903 632 i 2016
mot kr 4 062 664 året før. Overskuddet ble
kr 1 876 352 i 2016 og er skattepliktig.
Pr. 31.12.2016 utgjorde selskapets
balanse kr 79 964 669.
Pr. 31.12.2015 utgjorde dette kr
80 902 047. Selskapets egenkapital
utgjorde pr. 31.12. 2016, kr 23 990 194.
Follo Ren IKS tilbakeførte kr 12 020 553
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 40 879 136,
herav pensjonsforpliktelser på kr 4 164
156. Kortsiktig gjeld var på kr 15 095 339.
Ved årsskiftet var likviditeten god.
Driftsinntektene totalt har et positivt
avvik på kr 1 533 880, mot budsjett, på
grunn av at markedsprisene på positive
avfallsfraksjoner som papir, glass- og
metallemballasje har gått opp gjennom
hele 2016.
Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene
var 160 517 som er 6 % høyere enn 2015
med gebyrinntekter på kr 7 660 430 som
er en økning på 10 %.
Årsresultatet viser et positivt resultat før
skatt på kr 10 062 837. Sum andre drifts
kostnader ble kr 6 985 622 lavere enn
budsjett, der lavere kostnader for innsam
ling, gjenvinning og behandling står for kr
3 897 662 av avviket. Andre større positive

Personalkostnadene har et positivt avvik
på kr 308 634. Innberetningspliktig pen
sjonskostnad er høyere enn budsjettert.
Netto finanskostnadene er kr 124 126, og
er kr 193 874 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 mindre 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 gjen
nom lån i Kommunalbanken til markeds
messige betingelser med flytende rente
og vil således være eksponert for den til
enhver tid gjeldene markedsrente. Tomten
i Vestby er leid ut som utendørs lager til
Acciona Infraestructuras and Ghella ANS
(utbygger av Follobanen) i en periode opp
til to år fra september 2016.
Follo Ren IKS er i svært liten grad
eksponert mot kredittrisiko der eier
kommunene 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 driftstilskudd
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 2017 som påvirker
årsregnskapet 2016.

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.
Det vil bli innført ny renovasjonsløsning
fra høsten 2017 som skal muliggjøre å nå
både kortsiktige og langsiktige mål. Follo
Ren IKS har tildelt Romerike avfallsfored
ling IKS enerett på sortering og behandling
av restavfallet for de neste syv årene.

Bemanning
Ved utgangen av 2016 var det 30 fast
ansatte i selskapet. I tillegg var det en vikar
i forbindelse med foreldrepermisjon. Av de
30 ansatte jobber tre i 50 % og én i 90 %
stilling. I tillegg har Follo Ren IKS en lærling
i gjenvinningsfaget, som forventes å være
ferdig med læretiden sin i løpet av 2018.
Follo Ren IKS har i 2016 inngått et
samarbeid med NAV som omfatter
arbeidstrening, avklaring og rekruttering.
Dette betyr at Follo Ren IKS vil fremover
bistå NAV i enda større grad med arbeids
trening og avklaring av kandidater som av
ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet. Vi
har forpliktet oss til å alltid ha én kandidat
på hver av våre tre gjenvinningsstasjoner.
Den første kandidaten gjennom dette
samarbeidet starter i januar 2017.
I 2016 har vi hatt to kandidater i arbeids
trening gjennom Din Utvikling, én kandidat
gjennom NAV og i tillegg en elev med
praksisplass fra Frogn videregående skole.

For å møte økt trafikk på stasjonene i
perioden april til september 2016 har vi
økt bemanningen på gjenvinningsstasjo
nene med to stillinger per stasjon.

Sykefravær
I 2016 var den totale sykefraværs
prosenten, for alle fast ansatte, samt
ansatte i vikariater og midlertidige
stillinger, på 5,69 % mot 11,52 % i 2015.
Den store nedgangen i sykefravær skyldes
at vi hadde flere langtidssykemeldte i
2015. To av dem måtte slutte i Follo Ren
pga. helsemessige årsaker.
Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager)
ligger på konstant lavt nivå med 1,5 % i
2016 mot 1,48 % i 2015.

Likestilling
Av de totalt 30 fast ansatte er det 63 %
menn og 36 % kvinner. Fordelingen blant
de 15 ansatte i administrasjonen (inkl. drift
av returpunkter) var ved årets slutt 66 %
kvinner og 33 % menn. På gjenvinningssta
sjonene er det kun én kvinnelig fast ansatt.
Follo Ren IKS har ingen fast ansatte med
funksjonshemming og heller ingen fast an
satte med ikke-europeisk bakgrunn. Blant
de ansatte som jobber som tilkallingsvikarer
og i sommerengasjement var det flere med
ikke-europeisk bakgrunn, samt to med 50
% uføregrad. Ved rekruttering er det fokus
på likestilling på alle områder.

HMS
I 2016 har det vært fokus på videre god
drift av HMS-arbeidet. HMS-håndboken

med rutiner og prosedyrer blir kontinuerlig
gjennomgått og forbedret av sikkerhets
rådgiver. I tillegg til våre vanlige HMS-
rutiner, som vernerunder, risikovurderin
ger, gjennomgang av sikkerhetsrådgiver
mm. ble det gjennomført flere kurs for de
ansatte i Follo Ren. Dette var bl.a. første-
hjelps kurs, PCB-, og Asbestkurs, samt
et røykavvenningskurs for ansatte som
ønsket dette. Den generelle kompetansen
økes ytterlige ved at ansatte som ikke
enda har fagbrev i gjenvinningsfaget har i
2016 startet opplæring til teoretisk eksa
men. Det er seks ansatte som skal avlegge
teoretisk eksamen i gjenvinningsfaget i
løpet av 2017 og det forventes at fire av
dem fullfører fagbrevet samme år.

Personskader
I 2016 ble det registrert to personskader
av mindre alvorlig karakter.

Ytre miljø
Det har vært økt fokus på ytre miljø rundt
våre gjenvinningsstasjoner. Etter anmod
ning fra Fylkesmannen har det blitt gjen
nomført miljørisikovurderinger i slutten av
2015 som ble godkjent av Fylkesmannen
i 2016. Det er videre igangsatt prosjekter
rundt prøvetaking av mulige utslipp fra
våre gjenvinningsstasjoner og resultater vil
foreligge i 2017.
Det er registrert fire avvik i 2016 i
kategorien «ytre miljø». Ingen av disse
avvikene har ført til uønsket utslipp. Samt
lige avvik ble raskt oppdaget, håndtert og
lukket.

Vinterbro 15. februar 2017

Ildri Eidem Løvaas

Kari Agnor

Rannveig Kvifte Andresen

STYRELEDER

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Thomas Dunker

Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER
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Styret i Follo Ren

Fra venstre:
Pål Olav Vedeld,
Kari Agnor,
Thomas Dunker,
Rannveig Kvifte Andresen,
Ildri Eidem Løvaas,
Nicolay C. Corneliussen

Resultatregnskap

REGNSKAPET FØLGER REGNSKAPSLOVEN

2016

Driftsinntekter

Note

Salgs- og leieinntekter
Driftstilskudd fra eierkommunene

1

Sum driftsinntekter

2015

Regnskap

Budsjett

Regnskap

20 200 876

18 666 996

18 279 214

85 718 000

85 718 000

88 690 000

105 918 876

104 384 996

106 969 214

Driftskostnader
Lønn, godtgj. og sosiale kostnader

3

24 781 903

25 090 536

24 230 926

Avskrivninger

10

2 479 443

2 746 000

2 588 369

0

0

7 000 000

68 470 567

74 880 998

65 215 113

Sum driftskostnader

95 731 913

102 717 534

99 034 408

Driftsresultat

10 186 963

1 667 462

7 934 806

Renteinntekter

529 373

562 000

618 902

Sum eksterne finansinntekter

529 373

562 000

618 902

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.

653 500

880 000

719 018

Sum eksterne finanskostnader

653 500

880 000

719 018

-124 126

-318 000

-100 116

10 062 837

1 349 462

7 834 690

Nedskrivning av tomt i Vestby
Annen driftskostnad

2, 8

Finansinntekter

Finanskostnader

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på næringsvirksomhet

12

469 088

358 120

Årsresultat

6

9 593 749

1 349 462

7 476 570

9 593 749

0

7 476 570

Disponering av årsresultatet
Avsatt til annen egenkapital

10

Follo Ren | Årsrapport 16

Balanse
EIENDELER

Note

31.12.2016

31.12.2015

Anleggsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

10

22 281 741

22 381 810

Maskiner, anlegg og lisenser

10

11 135 687

12 631 622

Aksjer og andeler

5

329 292

274 572

33 746 720

35 288 004

13

1 768 357

1 395 694

2 776 457

2 516 952

14

41 673 134

41 701 397

Sum omløpsmidler

46 217 949

45 614 043

Sum eiendeler

79 964 669

80 902 047

31.12.2016

31.12.2015

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer
Øvrige kortsiktige fordringer
Bankinnskudd og kontanter

EGENKAPITAL

Note

Innskutt egenkapital
Andelsinnskudd

6

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital

6

18 908 376

22 742 444

Opptjent egenkapital næring

6

3 881 818

2 474 554

Sum opptjent egenkapital

22 790 194

25 216 998

Sum egenkapital

23 990 194

26 416 998

31.12.2016

31.12.2015

GJELD

Note

Langsiktig gjeld
Avsetning for pensjonsforpliktelser

11

4 164 156

3 525 415

Langsiktig lån

4

36 714 980

36 823 320

40 879 136

40 348 735

8 405 229

7 991 279

469 088

358 120

1 606 401

1 523 367

4 614 620

4 263 549

Sum kortsiktig gjeld

15 095 339

14 136 314

Sum gjeld

15 095 339

54 485 049

Sum egenkapital og gjeld

79 964 669

80 902 047

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt på næringsvirksomhet

12

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

3, 11

Vinterbro 15. februar 2017

Ildri Eidem Løvaas
STYRELEDER

Kari Agnor

Rannveig Kvifte Andresen

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Thomas Dunker

Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER

Årsrapport 16 | Follo Ren

11

Kontantstrømoppstilling
2016

2015

10 062 837

7 834 689

2 479 443

2 588 375

-409 000

-275 606

0

7 000 000

-444 805

-112 625

Endring i  kortsiktig gjeld  inkl leverandørgjeld

302 574

1 982 242

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

638 741

1 759 661

12 629 790

20 776 736

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

409 000

625 000

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-883 439

-2 183 216

-54 720

-39 034

-529 159

-1 597 250

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

2 700 000

0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-2 808 340

-2 658 340

Tilbakebetaling av egenkapital

-12 020 553

-8 438 581

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-12 128 893

-11 096 921

-28 262

8 082 565

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

41 701 396

33 618 831

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

41 673 134

41 701 396

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Nedskrivning av tomt i Vestby
Endring i kortsiktige fordringer inkl kundefordringer

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
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Noter
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.

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Note 2

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

Anleggsmidler		

Note 1

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.

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skatte
kostnaden 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.

Driftstilskudd fra eierkommunene
2016

2015

Ski kommune

22 372 398

23 148 090

Oppegård kommune

20 400 884

21 108 220

Ås kommune

14 143 470

14 633 850

Frogn kommune

14 229 188

14 722 540

Nesodden kommune

14 572 060

15 077 300

Sum

85 718 000

88 690 000

Kjøp fra eierkommunene ifbm tjenesteproduksjon
2016

2015

174 442

171 024

Oppegård kommune
(Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon)
(Oppegård gjenvinningsstasjon, utbedring av plass)

25 750

Nesodden kommune
(Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon)
(Renovasjon Ildjernet)

180 000

180 000

21 171

21 171

(Saksbehandlingsgebyr Teigen gjenvinningsstasjon)
Sum

28 321
375 613

426 266
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Note 3

Lønnskostnader og godtgjørelser
01.01. - 31.12.

2016

2015

27,6

26,8

Antall årsverk (vikarer/ekstrahjelp):

6,4

9,4

Antall årsverk (engasjement):

2,9

2,7

36,9

38,9

16 633 121

16 558 081

Feriepenger

2 038 806

2 062 984

Arb.giv.avg.

2 875 288

2 688 507

Pensjonskostnader

2 725 448

3 594 235

Refusjoner sykelønn

-458 929

-1 461 013

Ytelser til styret

214 381

240 013

Øvrige personalkostnader

753 787

548 120

24 781 903

24 230 926

1 004 555

910 948

-

76 417

5 273

4 392

1 009 828

991 757

90 000

90 000

-

-

Antall årsverk (faste):

Sum årsverk

Lønnskostnader:
Lønninger m.m

Sum lønn, godgj. og sosiale kostnader

Daglig leder
Lønn
Bonus
Annen godtgjørelse
Sum daglig leder
Det er utbetalt kr 214 381 i styrehonorar til selskapets styre.
Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller styre.

Revisjonshonorar
Revisjonshonorar - Follo Distriktsrevisjon IKS
Annen rådgivning og bistand regnskap
			

Note 4

Langsiktig gjeld
Kommunalbanken:
Opprinnelig lån tatt opp 21.12.2007

løpetid 10 år

lånenummer 20070698

kr 3 350 000

Opprinnelig lån tatt opp 01.10.2013

løpetid 10 år

lånenummer 20130538

kr 14 450 000

Opprinnelig lån tatt opp 01.10.2013

løpetid 30 år

lånenummer 20130539

kr 26 350 000

Opprinnelig lån tatt opp 30.06.2016

løpetid 9 år

lånenummer 20160314

kr 2 700 000

			

IB 01.01

14

2016

2015

36 823 320

39 481 660

Opptak nye lån

2 700 000

0

Betalt avdrag

2 808 340

2 658 340

Saldo 31.12.

36 714 980

36 823 320

Andel forfaller etter 5 år (2021):

23 263 280
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24 536 620

Note 5

Aksjer og andeler
2016

2015

274 572

235 538

54 720

39 034

329 292

274 572

2016

2015

IB 01.01.

1 200 000

1 200 000

UB 31.12.

1 200 000

1 200 000

22 742 444

24 672 707

-12 020 553

-8 438 581

8 186 484

6 508 317

18 908 376

22 742 444

IB 01.01. Opptjent egenkapital

2 474 554

1 506 302

Årsresultat

1 407 264

968 252

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

Note 6

Egenkapital
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalinnskudd eierkommuner

Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital selvkostområde
IB 01.01. Opptjent egenkapital
Tilbakeført til eierkommunene, etter eierandel i note 7
Årsresultat
UB 31.12. inkl. årets resultat

Annen egenkapital avdeling bedrift

UB 31.12. inkl. årets resultat

3 881 818

2 474 554

23 990 194

26 416 998

2016*

2015

Ski kommune

26,1 %

26,1 %

Oppegård kommune

23,8 %

23,8 %

Ås kommune

17,0 %

17,0 %

Frogn kommune

16,6 %

16,6 %

Nesodden kommune

16,5 %

16,5 %

Sum

100 %

100 %

Sum egenkapital selvkostområde og avdeling bedrift per 31.12.

Note 7

Eierinformasjon
Fordeling av eierandeler:

* Ny Selskapsavtale ble vedtatt høsten 2016 hvor eierandelene ble justert. Endringen ble registrert i Brønnøysundregistrene 12.12.2016
og vil bli benyttet fra 2017. Driftstilskuddet har i 2016 fulgt eierandelene som her står oppført i note 7.
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Note 8

Leie- og leasingavtaler

AVTALER OG PRISER PR 31.12.2016

AVTALT LEIETID

LEIEBELØP

Anleggsmiddel:

År/mnd

pr. mnd

fra dato

til dato

Type

Multimaskin – Ricoh

60 mnd

1 123

01.04.2014

31.03.2019

operasjonell

Mercedes Sprinter – uoppsigelig

24 mnd

8 827

01.05.2016

30.04.2018

operasjonell

Mitsubishi Outlander – uoppsigelig

60 mnd

3 798

11.12.2015

11.12.2020

operasjonell

Fiat Ducato – uoppsigelig

60 mnd

7 125

05.01.2016

04.01.2021

operasjonell

Fiat Ducato – uoppsigelig

60 mnd

8 270

28.01.2016

27.01.2021

operasjonell

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

min 60 mnd

kr 464 pr stk

01.01.2008

løpende

operasjonell

Containere for dekk – 3 stk.
– kan ikke sies opp de første 12 mnd.

min. 12 mnd

500

17.01.2006

løpende

operasjonell

Kontorcontainer Oppegård gjenvinningsstasjon

min. 12 mnd

1 734

17.11.2014

løpende

operasjonell

Leie av lagerlokaler, Haugland gård

12 mnd

8 000

15.10.2015

15.10.2017

operasjonell

Leie av hall-telt – Teigen – uoppsigelig

60 mnd

4 385

01.11.2015

30.10.2020

operasjonell

Leie av Volvo gravemaskin – Teigen – uoppsigelig

60 mnd

23 425

01.08.2015

31.07.2020

operasjonell

Leie av Volvo gravemaskin – Oppegård – oppsigelig

60 mnd

24 875

01.08.2015

31.07.2020

operasjonell

Leie av JCB hjullaster – Teigen
– 6 mnd oppsigelsestid, mot kompensasjon

72 mnd

22 889

01.11.2016

31.10.2022

operasjonell

Leie av JCB hjullaster – Oppegård
– 6 mnd oppsigelsestid, mot kompensasjon

72 mnd

22 701

01.11.2016

31.10.2022

operasjonell

Leie av JCB hjullaster – Bølstad
– 6 mnd oppsigelsestid, mot kompensasjon

72 mnd

22 094

01.11.2016

31.10.2022

operasjonell

Leie av truck – Bølstad

60 mnd

4 307

01.05.2016

30.04.2021

operasjonell

Leie av hardware, tynnklienter og laptops
– uoppsigelig

48 mnd

4 143

01.02.2016

31.01.2020

operasjonell

Leie av hardware, nettverksutstyr – uoppsigelig

48 mnd

2 155

01.02.2016

31.01.2020

operasjonell

Leie av 2 container til lagring

løpende

kr 2000 pr stk

01.06.2015

løpende

operasjonell

Leie av 3 krokcontainer for plast

løpende

kr 540 pr stk

01.02.2016

løpende

operasjonell

Festeavtaler / leie av eiendom/tomter:

TIDSPERIODE

Pr. år

Administrasjonskontor – Kveldroveien 4, Vinterbro

5 + 5 år

946 796

01.03.2009

01.03.2019

Husleieavtale

Bølstad – Andre Skurdal – 6 mnd oppsigelse
– avbruddskompensasjon 10 % av 140.000/
oppsjon 5 + 5 år  

10 år

83 372

29.05.2007

29.05.2017

Festeavtale

Oppegård – Oppegård kommune – 3 mnd
oppsigelse – avtalen er gyldig til event.
ny avtale er inngått etter reforhandling

10 år

166 042

01.01.1999

01.01.2009

Forhandling
av ny avtale

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

5 år + 5 år

180 000

01.01.2008

31.12.2017

Leieavtale

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.
16
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Note 9

Budsjett avvik
Årsresultatet viser et positivt resultat før skatt på
kr 10 062 837 for både Selvkostområdet og Bedrift.

 ositivt utslag. Innkjøp av miljøboks har et positivt
p
avvik på kr 300 000.

Driftsinntektene har et positivt avvik på kr 1 533 880
på grunn av at markedsprisene på positive avfalls
fraksjoner, papir, glass- og metallemballasje som har
gått opp gjennom hele 2016.

Andre større positive avvik er på IT og leie av lisenser,
leie av anleggsmaskiner der gamle maskiner ble skiftet
ut sent på året, en utsettelse til 2017 av en stor miljø
konferanser, mindre aktivitet på kursvirksomhet og
tilskudd til nedgravde avfallsløsninger. En budsjettert
studietur for styret og administrasjonen ble ikke gjen
nomført.

Sum andre driftskostnader ble kr 6 985 622 lavere enn
budsjett der lavere kostnader for innsamling, gjen
vinning og behandling står for kr 3 897 662 av avviket.

Avskrivninger ble kr 266 557 lavere enn budsjett.
Personalkostnadene har et positivt avvik på kr 308 634.

Ny organisering og endrede opplegg for returpunkter
og bruk av containere hos borettslag gjorde også

Sum utstyr,
maskiner og
transportmidler

Tomt KF

Sum
Bygg/ anlegg

Sum Varige
Driftsmidler

5 324 128

1 785 467

16 964 269

24 328 379

4 643 437

26 309 251

30 952 688

55 281 067

Årets tilgang

0

0

0

758 682

96 348

855 030

28 412

0

28 412

883 442

Årets avgang

0

0

-1 609 000

0

0

-1 609 000

0

0

0

-1 609 000

41 500

213 015

3 715 128

2 544 149

17 060 617

23 574 409

4 671 849

26 309 251

30 981 100

54 555 509

25 361

213 015

4 439 029

690 044

6 329 308

11 696 757

1 570 878

0

1 570 878

13 267 635

Anskaffelseskost
31.12.
Akk avskrivninger
01.01.
Tilbakeførte
avskrivninger

-1 609 000

Bygg/anlegg

Maskiner,
verktøy
og beholdere

213 015

Anskaffelseskost
01.01.

Inventar, utstyr
og kontor
maskiner

41 500

Lisenser
ervervet

Containere og
nedgravde
løsninger

Anleggsmaskiner

Note 10 Varige driftsmidler

-1 609 000

-1 609 000

Akk nedskrivninger
tomt

-7 000 000

-7 000 000

-7 000 000

Årets avskrivninger

13 833

0

365 155

304 406

1 667 569

2 350 963

128 481

0

128 481

2 479 444

Årets nedskrivinger

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 194

213 015

3 195 184

994 450

7 996 877

12 438 720

1 699 359

-7 000 000

5 300 641

7 138 079

2 306

0

519 944

1 549 699

9 063 740

11 135 689

2 972 490

19 309 251

22 281 741

33 417 430

3 år

5 år

5–10 år

10 år

8 - 10 år

Akk.
avskrivninger 31.12.
Bokført verdi
pr. 31.12.

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.
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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 eta
blert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Follo Ren IKS har kollektiv pensjonsordning i Kommu
nal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert
pensjon for de ansatte.

Regnskapsføring av pensjon
Etter gjeldende forskrifter om årsregnskap og årsbe
retning skal driftsregnskapet belastes med pensjons
kostnader som er beregnet ut fra langsiktige forut
setninger 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.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre,- ektefelle-,
barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer aldersog uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 %
sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med
utbetalinger fra NAV.

2016

2015

2014

Avkastning på pensjonsmidler

3,60 %

3,30 %

3,20 %

Diskonteringsrenter

2,60 %

2,70 %

2,30 %

Årlig lønnsvekst

2,50 %

2,50 %

2,75 %

Årlig G-regulering

2,25 %

2,25 %

2,50 %

2 676 935

3 141 350

1 822 244

673 019

602 241

725 406

3 349 954

3 743 591

2 547 650

-568 340

-490 926

-555 739

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

129 488

133 424

163 104

Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost

2 911 102

3 386 089

2 155 015

410 465

477 439

303 857

-

-

-1 652 219

85 266

391 793

96 137

3 406 833

4 255 321

902 790

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

27 504 271

22 418 836

23 166 247

Pensjonsmidler

20 394 443

16 243 302

14 437 704

Netto forpliktelse før arb.avgift

7 109 828

6 175 534

8 728 543

Balanseført nto forpl./(midler) etter aga

4 164 156

3 525 415

1 765 754

Økonomiske forutsetninger

Pensjonskostnader inkl. aga
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost
Resultatført planendring
Resultatført aktuarielt tap
Resultatført pensjonskostnad

Pensjonsforpliktelse

Innbetalt premie til pensjonsordning i 2016 utgjør kr 2.426.023

18
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Note 12 Skattekostnad
2016

2015

Ordinært resultat før skattekostnad

10 062 837

14 834 689

Resultat unntatt bedriftsbeskatning

8 186 484

13 508 317

Skattbart resultat

1 876 352

1 326 372

469 088

358 120

Skattekostnad 25%

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

Note 13 Kundefordringer
Kundefordringer

2016

2015

1 768 357

1 395 694

Kundefordringer er vurdert til pålydende, med fradrag for avsetning til tap med kr 2 874. Selskapet har ingen
fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

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

2016

2015

872 150

835 764

-858 605

-835 764
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Nøkkeltall avfallsmengder
INNSAMLET MENGDE AVFALL I TONN
60 000

50 000

40 000

30 000

56 570

57 146

30 593

30 287

2 389

3 473

23 588

50 000
10 000

23 388

60 000
20 000

2015
2016

40 000
0

Hjemme

Returpunkt

30 000

Gjenvinningsstasjoner

Totalt

1 500

56 570

57 146

30 593

30 287

2 389

900

3 473

10 000

23 588

1 200

23 388

20 000

TOTAL
MENGDE AVFALL PER ABONNENT PER ÅR
0
Hjemme

Returpunkt

Gjenvinnings-

Totalt

1 273

Ski

Ås

1 273

1 329

Nesodden Oppegård

1 316

Frogn

1 316

0
1 200

1 282

300
1 500

1 282

600 på kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås
Fordelt
stasjoner

Ski

Ås

900

1 329

300
600

1 282

700

1 282

600

0
500

Frogn

Nesodden Oppegård

400
300

508

524

100

524

200
700

635
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2015
2016

Gebyrgrunnlaget
per innbygger i 2016 var
kr 740,- mot kr 696,- i 2015.

Årsrapport 16 | Follo Ren

23

TOTALT ANTALL TONN AVFALL
PER AVFALLSTYPE
Restavfall fra husholdningene

17 631

Trevirke

7 852

Hageavfall

5 690

Papp/papir/drikkekartong fra husholdningene

5 350

Restavfall fra gjenvinningsstasjoner

5 290

Deponering – rene masser, stein, keramikk..

4 954

Glass-/metallemballasje

1 875

Metall

1 752

Impregnert trevirke

1 276

EE-avfall

1 051

Papp/papir fra gjenvinningsstasjonene

984

Gips

760

Farlig avfall

682

Klær og sko

654

Plastemballasje

633

Bildekk

136

0

Total avfallsmengde

56 570 TONN

5 000

10 000

15 000

Totalt antall tonn avfall
per avfallstype med %-vis gjenvinning

TONN

Restavfall fra husholdningene

19367

100

Trevirke

7852

100

Papp/papir/drikkekartong

6761

100

Hageavfall

5690

100

Restavfall fra gjenvinningsstasjoner

5290

7

Deponering – rene masser, stein, keramikk..

4954

Glass-/metallemballasje

1875

100

Metall

1752

85

Impregnert trevirke

1276

EE-avfall

1051

OMBRUK

MATERIAL
GJENVINNING

ENERGI
GJENVINNING

89

20 000

DEPONI

4
100

8

7

100
0,1

86

12

2

Gips

760

100

Farlig avfall

682

26

66

8

Klær og sko

654

19

1

0,1

Plastemballasje

633

80

20

Bildekk

136

96

2

Total avfallsmengde
24
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58733

80

2

TOTALE AVFALLSMENGDER
FORDELT PÅ GJENVINNINGSGRAD
35 000

1
30 000

2015 – Totalt 57 146

9

2016 – Totalt 56 570

25 000

%

20 000

33

57

526

457

18 350
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Husholdnings
renovasjon
Follo Ren har ansvaret for innsamling av husholdningsrenovasjon
hos 111 304 innbyggere fordelt på 41 742 abonnenter.
Abonnentene er fordelt på ca. 28 000 med egne beholdere,
ca. 12 000 med fellesløsninger, og 3 542 fritidseiendommer med
renovasjon i sommerhalvåret.
Ved utgangen av 2016 sto det utplassert 60.859 beholdere
for restavfall og papir i Follo Rens område. I tillegg var det
287 nedgravde enheter, hvorav 18 er returpunkter for
glass- og metallemballasje.
Restavfallsmengden hentet hjemme hos husstandene i Follo
har hatt en nedgang på 3% fra 2015 til 2016. Totalt mengde
innsamlet restavfall på husstandsnivå i 2016 er 17 631

tonn. Det er Retur AS som er leverandør for innsamlings
tjenesten fra beholdere, og Bentzen Transport AS som
tømmer nedgravde løsninger.
I 2016 ble det totalt samlet inn 5 350 tonn papp/papir/
drikkekartong. Dette er en nedgang på 23% fra 2015.
Hovedårsaken til den store nedgangen er at stadig
færre abonnerer på aviser og tidsskrifter, og flere leser
sin informasjon elektronisk. Dette fører til stor nedgang i
papirmengden. Innsamlet mengde papp og kartong holder
seg stabilt. Det er Norsk Gjenvinning med Hoff Transport
AS som underleverandør som står for innsamling av papp/
papir/drikkekartong fra beholdere.
Hjemmehentingen av plastemballasje i klare sekker har
pågått i hele 2016. Dette er en midlertidig prøveordning
som skal gå fram til 1. oktober 2017. Stadig flere innbyggere
kildesorterer plastemballasjen og setter sekken ut før
tømmedag. Totalt innsamlet mengde i 2016 var 607 tonn.
Dette tilsvarer 5,5 kg plastemballasje per innbygger til
materialgjenvinning. Det er Norsk Gjenvinning med Hoff
Transport AS som underleverandør som står for innhenting
av plastsekker.
I 2016 har selskapet jobbet mye med ny innsamlings
kontrakt for henting av avfall hjemme hos hver enkelt
husstand. I den nye avtalen har Follo Ren valgt å samle alle
kontraktene i en avtale, da dette vil gi en enklere drifts
messig håndtering og stordriftsfordeler. Den nye kontrakten
trer i kraft 1. oktober 2017, med NordRen som leverandør
for innsamlingstjenesten.
2016 har vært et normalt driftsår, der fokus har vært en
stabil tjeneste, og forberedelse til ny renovasjonsløsning og
ny leverandør 2017.

28

Follo Ren | Årsrapport 16

Returpunkt
Follo Ren har totalt 97 returpunkter for glass- og metall
emballasje og tekstiler fordelt på alle fem eierkommuner.
Selskapet jobber stadig for å etablere flere punkter og 18 av
punktene har nedgravde enheter for glass- og metallemballsje.
I 2016 ble det samlet inn ca. 17 kg glass- og metallemballsje
per innbygger. Dette er meget høyt sammenlignet med
andre kommuner i området rundt Follo Ren.
I 2016 ble det samlet inn 654 tonn klær, sko og tekstiler
i containere fra UFF og Fretex. Av disse mengdene gikk
80% til gjenbruk direkte, mens 19% av tekstilene gikk
inn i produksjonen av nye produkter. Andelen som ikke
kunne brukes til ombruk er kun 1,5%. Dette ble sendt til

forbrenning. Året før var total mangde innsamlede klær,
sko og tekstiler 557 tonn, så det var en økning i mengde
innsamlede tekstiler på hele 17%. Selv om selskapet ser en
pen økning i antall tonn innsamlet klær, sko og tekstil, er det
fortsatt mye som havner i restavfallet, enten hjemme ved
husholdningen eller i restavfallscontainer på gjenvinnings
stasjonene. Informasjonskampanjer i løpet av 2016 har
ført til en økt bevissthet rundt ombruk og gjenvinning av
tekstiler, men det er fortsatt en jobb igjen å gjøre.
Det pågår fremdeles forsøpling på returpunktene, noe som
fører til at Follo Ren må bruke ressurser på opprydning. Det
blir brukt i overkant av ett årsverk på oppfølging, vedlikehold
og rydding på returpunktene.

Innhold i restavfallsbeholderen
Hvert år gjennomfører Follo Ren en plukkanalyse av inn
holdet 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 vurdering
av avfallsløsning, 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. Etter at ordningen med miljøboks ble etablert
i 2015 har mengden farlig avfall og EE-avfall gått ned fra
1,2% i 2015 til 0,8% i 2016.

Gjennomsnittlig innhold basert på plukkanalyse
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Gjenvinningsstasjoner
Follo Ren drifter tre gjenvinningsstasjoner. Bølstad gjenvinnings
stasjon ligger i Ås kommune, Teigen gjenvinningsstasjon ligger
i Nesodden kommune, og Oppegård gjenvinningsstasjon ligger
i Oppegård kommune.
Gjenvinningsstasjonene er et tilbud til innbyggere der de
kan avhende avfall som ikke inngår i hjemmerenovasjonen.
Det tas også imot en mindre andel avfall fra næringskunder.
Næringskunder må betale et høyere gebyr da disse ikke er
en del av selvkostområdet slik private husholdninger er.
Gjenvinningsstasjonene er rene mottaks- og logistikk
funksjoner, og med unntak av hageavfall blir ikke avfallet
behandlet på stedet. Follo Ren samler, emballerer og vide
resender til ekstern behandling. Avfallet inngår i produksjon
av ny varer eller som brensel. Avfallet Follo Ren leverer er
generelt av bra kvalitet og erstatter forbruk av nye råvarer.
Hageavfallet fra Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjon blir
fraktet til Bølstad. Her blir hageavfallet kvernet før det kom
posteres til jord på naboeiendommen i regi av grunneier.
Det er et fokusområde for Follo Ren å redusere restavfalls
fraksjonen levert fra stasjonene. Første målsetning er å
hindre at avfall som skulle vært sortert som andre fraksjoner
havner i restavfallet. Follo Rens årlige plukkanalyse viser
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fremgang da innblanding av avfall som skulle vært frasortert
sank fra 37% i 2015 til 35,4% i 2016. Det er fremdeles
potensiale til å redusere denne ytterligere, og ikke minst
redusere andelen farlig avfall som ligger på rundt 2%.
Et av de viktigste tiltakene er et internt kundeveiled
ningskurs, der målsetningen er å trygge våre medarbeidere i
rollen som kundeveileder og oppnå dialog med kundene for
å forbedre sorteringen. Kundeveiledningskurs ble iverksatt
høsten 2016, og vil gå utover våren 2017.
Alle de tre gjenvinningsstasjonene er utidsmessige og
nedslitte. I påvente av avklaring av fremtidig stasjonsløsning
gjøres det ikke større investeringer i anleggene, men beho
vet for oppgradering er økende både innen drifts/logistikk
og av HMS-hensyn.

Tonnasje
Antall tonn av ulike avfallstyper levert til gjenvinningsstasjonene i 2016*
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Administrasjonen
Administrasjonen i Follo
Ren består av 13 ansatte.
Fagområdene er drift,
anskaffelser, prosjekt og
utvikling, kommunikasjon,
IT, personal, HMS og
økonomi.

Kundeservice
Follo Rens kundeservice besvarer alle spørsmål innbyggerne måtte ha
om renovasjon. Henvendelsene kommer hovedsakelig per telefon eller
e-post, men kundeservice har sett en økende pågang av elektroniske
henvendelser via selvbetjeningsskjemaene på nettsiden folloren.no.
I tillegg til å besvare henvenseler har kundeservice hovedansvar for å
melde avvik på renovasjonstjenesten, sørge for beholderbytter og ellers
ta tak i forhold av driftsmessig karakter. Fagsystemet KomTek benyttes
som system for kundeoversikt og oppfølging, og kundeservice fører
renovasjonsgebyr på vegne av alle eierkommunene.
Kundeservice består av to ansatte i tillegg til leder for husholdnings
renovasjon og kundeservice. Det er denne avdelingen som håndterer
alt som gjelder renovasjon på husstandsnivå, som foretar befaringer og
ellers sørger for at renovasjonstjenesten foregår på best mulig måte.
2016 har vært et normalt driftsår for kundeservice, uten store hendelser
eller endringer.
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Kundetilfredshetsundersøkelse
Follo Ren gjennomfører en kundetilfredshetsundersøkelse
hver år. Undersøkelsen utføres av Sentio Research Norge
AS, og er basert på de nasjonale undersøkelsene som startet
i 1997. I 2016 ble undersøkelsen gjennomført i november,
og totalindikatoren som måler omdømme og og tilfredshet
viser at Follo Ren er bland landets beste renovasjonsselskap
når det gjelder kundetilfredshet.
Undersøkelsen viser at selskapet har et godt omdømme
og at kundene totalt sett er meget tilfreds med tilbudte

Follo Ren 2016

tjenester. Kundetilfredshet blir kartlagt i forhold til mange
forskjellige aspekter som oppsamlingssystem, henting,
gjenvinningsstasjoner, sluttbehandling, service og pris. Når
det gjelder de ulike elementene som går inn under kunde
tilfredshet er Follo Ren bedre enn landsgjennomsnittet på
samtlige mål. Gjenvinningsstasjonene, personlig behandling
ved henvendelse og informasjon vedrørende avfallsordnin
gen er elementer som scorer særlig høyt, og innbyggerne i
Follo er mest fornøyd med prisen på renovasjonstjenesten i
hele Norge.

Tilfredshet
tjenester

Follo Ren 2015
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Tilfredshetsspindelen
Det blå feltet viser resultatene for 2016. Jo lenger feltet går ut mot kanten av spindelen, jo
bedre resultat. Den grønne linjen er resultatet for Follo Ren i 2015. Den røde linjen viser
Benchmark Norge (de andre renovasjonsselskapene som har vært med på undersøkelsen).
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Kommunikasjon
Follo  Ren har fokus på god og tilgjengelig informasjon til
alle innbyggere. For å være tilgjengelig ser selskapet det som
nødvendig å ha forskjellige kommunikasjonskanaler som
innbyggerne kan benytte i sin kommunikasjon med Follo
Ren, og som Follo Ren kan benytte som informasjonskanal
ut til dem.
I 2016 ble appen Min Renovasjon forbedret slik at varsling
før tømmedag ble en mer stabil tjeneste. Appen inneholder
oversikt over alle returpunkter, gjenvinningsstasjoner
og tømmeoversikt, i tillegg til generell kildesorterings
informasjon. Tall fra produsenten viser at ca 20 000 har
lastet ned appen i Follo Rens område.
I tillegg til nettsiden ser selskapet også en stadig økende
bruk av facebook som kommunikasjonskanal for innbyggere
som ønsker å melde avvik eller som har spørmål. I 2016
har Follo Ren forsiktig startet med annonsering av viktig
informasjon på facebook. Dette har blitt godt mottatt i form
av flere følgere på siden og ingen negative tilbakemeldinger
på annonseringen.
Follo Ren vurderer kontinuerlig nye informasjonskanaler og
med særlig fokus på ny teknologi og elektronisk informasjon.
Likevel har selskapet foreløpig vurdert at man skal fortsette
å sende ut informasjon per post til alle, slik at informasjonen
også er tilgjengelig for dem som ikke i samme grad benytter
seg av teknologi. Arbeidet med å utvikle nye og fremtids
rettede løsninger vil fortsette i årene som kommer.
I løpet av 2016 har Follo Ren sendt ut følgende
informasjonsmateriell:

• Januar – tømmekalender
• Mars – informasjonsmateriell før påske om

hageavfall, svartelistede arter, og informasjon om
åpningstider og tømmedager i påsken.

• September – informasjonsmateriell om Follo Ren
og hele tjenestetilbudet

• Desember – informasjonmateriell før jul med

informasjon om ny renovasjonsløsning som trår
i kraft høsten 2017, samt informasjon om ekstra
avfall i julen, og åpningstider og tømmedager i
forbindelse med jul og nyttår.
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• Høsten 2016 deltok ansatte i Follo Ren på stands på

Vinterbro senter, Ski Storsenter, Drøbak City, Tangen
senter og Kolbotn Torg. Her ble det delt ut gratis
miljøbokser, informert om ny renovasjonsløsning og
ellers besvart spørsmål abonnentene har om renova
sjonstjenesten. Det har vært viktig møtearena for
kunder som har spørsmål om renovasjonstjenesten.

Follo Ren har jobbet bevisst med avisene og hatt reportasjer
i Østlandets Blad, Akerhus Amtstidene, Oppegård Avis, Ås
Avis og Kommunal Rapport. Ny renovasjonsløsning, frem
tidens gjenvinningsstasjoner og svartelistede arter er noen
av sakene som  har fått god publisitet.  

Ny IT-plattform
I februar ble IT-løsningen flyttet til et nytt driftsmiljø i form
av en Citrixløsning med Windows Server, hvor serverparken
er plassert i Digiplex på Økern i Oslo.  Ny driftsleverandør
er Keystep AS. For lokal tilkobling benyttes i hovedsak
tynnklienter som arbeidsstasjoner. Bærebare PC-er benyttes
ekstern tilkobling (hjemmekontor). Keystep håndterer
supportsaker og fungerer som single-point-of-contact
mellom Follo Ren og applikasjonsleverandørene.

Prosjekt og Utvikling
Prosjekt og utvikling jobber med utredninger av nye
bærekraftige tjenester som sørger for at avfallet som
mottas blir en ressurs i ny produksjon.  PU har ansvar for
implementering av strategien i alle ledd, ansvarlig for at
årlige målsettinger utarbeides og følges opp, og opplæringen
som skal gjennomføres i regi av Follo Ren. Opplæring gis i
spennet barnehagebarn til professornivå. PU har i dag to
ansatte.
I 2016 ble følgende oppgaver gjennomført:

• Opplæring og besøk av 4.klassinger på gjenvinnings

stasjonen. Alle skolene i våre eierkommuner blir invitert.
I år var det totalt 10 skoler som svarte på invitasjonen.
Ca. 500 elever har fått opplæring

• Utredning, styrebehandling og oversendelse av saken om
nye gjenvinningsstasjoner til våre eierkommuner.

• Utarbeidet og vedtak av ny selskapsavtale i våre
eierkommuner høsten 2016.

• Utarbeidet avtale med ROAF IKS som ble vedtatt av vårt

styret sensommer 2016. Avtalen ble inngått høsten 2016
og sikrer samarbeid i 7 +3 år.

• Uttalelser i plan og byggesaker i våre eierkommuner.
• Utarbeidet anbudsbeskrivelse av ny omlastestasjon
og inngått leiekontrakt i etterkant av vedtak i vårt
representantskap medio desember 2016.

• Forelesning ved NMBU
• Utredning, styrebehandling og vedtak av ny
bærekraftig renovasjonsløsning.

Anskaffelser
Follo Ren følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
I 2016 hadde selskapet 13 kunngjøringer (nasjonale og
EU kunngjøringer), i tillegg til en rekke anskaffelser under
terskelverdi i henhold til forskriftens del I.

kunnskaper om egen drift i eget område. Avtalen er tuftet
på vedtatt  selskapsstrategi hvor innbyggere, bærekraft
og økonomi står i sentrum. Ekstern jurist og konsulent er
benyttet for kvalitetssikring.

Noen av de viktigste avtalene var:

Anskaffelser skal gjennomføres på bakgrunn av en
behovsanalyse basert på anskaffelsens omfang og verdi der
aktuelle interessenter involveres, både interne og eksterne.
Dette skal realiseres gjennom ulike satsingsområder, hvor
handlingsplaner innen disse områdene vil utarbeides og
følges opp årlig.

• Ny avtale om innsamling og transport
av husholdningsavfall

• Leie av tom, omlastehall og lagerhall
med tilhørende uteområder

• Kommunikasjon og trykkeritjenester
• Leie av hjullastere til to av gjenvinningsstasjonene
Den desidert største anskaffelsen i 2016 var avtale om
innsamling og transport av husholdningsavfall.
Det er lagt ned betydelige ressurser i forberedelse og
gjennomføring av konkurransen. Follo Ren har valg å
gjennomføre anskaffelsen i egenregi med interne ressurser.
Hovedårsaken til dette er at selskapet får utnyttet sine lokal

Selskapet har rutiner for oppfølging av eksisterende avtaler
når det gjelder oppfølging av lønns og arbeidsforhold, samt
generelle kontraktsvilkår.
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.

Årsrapport 16 | Follo Ren

35

Ansatte i Follo Ren
Ved utgangen av 2016 var det 30 fast ansatte i selskapet.
Omlag halvparten jobber i administrasjonen, og de andre er
fordelt på tre gjenvinningsstasjoner og drift av returpunkter
og beholderbytte. I sommermånedene økes bemanningen
på gjenvinningsstasjonene for å møte større kundemengde
og utvidete åpningstider.
Follo Ren er godkjent lærebedrift og har for tiden én lærling.
I 2016 har selskapet inngått et samarbeid med NAV som
omfatter arbeidstrening, avklaring og rekruttering. Dette
betyr at Follo Ren fremover vil bistå NAV i enda større
grad med arbeidstrening og avklaring av kandidater som
av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet. Selskapet har
forpliktet seg til å alltid ha én kandidat på hver av de tre
gjenvinningsstasjonene. Den første kandidaten gjennom
dette samarbeidet starter i januar 2017.

Resultatet fra 2016 er tilnærmet likt resultatet fra 2015.
Kun området «generell tilfredshet» har hatt en liten nedgang,
alle andre områder er like høy som året før. Området «gene
rell tilfredshet» inneholder spørsmål om antatt jobbsikkerhet
i Follo Ren. Usikkerhet rundt politiske prosesser i våre eier
kommuner det siste året kan ha hatt påvirkning på svarene
fra de ansatte i denne kategorien.

Sykefravær
I 2016 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast
ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger, på
5,69 % mot 11,52 % i 2015. Den store nedgangen i syke
fravær skyldes at vi hadde flere langtidssykemeldte i 2015.

I 2016 har Follo Ren hatt to kandidater i arbeidstrening
gjennom Din Utvikling, én kandidat gjennom NAV og i til
legg en elev med praksisplass fra Frogn videregående skole.

Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) ligger på konstant
lavt nivå med 1,5 % i 2016 mot 1,48 % i 2015.

Kompetanse

Follo Ren har et levende HMS-system og det blir lagt
stor fokus på avvikshåndtering, etterlevelse av rutiner og
prosedyrer og oppdatering av disse ved behov.

Follo Ren har stor fokus på kompetanseheving og utvikling av
sine ansatte. 9 ansatte på drift har fagbrev i gjenvinningsfaget
og i 2016 har ytterlige fem startet opplæring til teoretisk
eksamen. Disse fem skal avlegge teoretisk eksamen i gjen
vinningsfaget i løpet av 2017 og det forventes at fire av dem
fullfører fagbrevet samme år.
I 2016 har de ansatte gjennomført en rekke fagkurs, som
f.eks. Asbest og PCB kurs, kurs innen farlig avfall, samt
førstehjelpskurs. I tillegg har det blitt startet opp et kunde
behandlingskurs for alle ansatte som jobber med kunder.
Kurset går over flere samlinger og avsluttes første kvartal
2017.
Ansatte i administrasjonen deltar regelmessig i kurs,
konferanser og andre fora innen sine fagfelt, for å holde seg
oppdatert og gjerne i forkant av utviklingen ellers i bransjen.

Trivsel på arbeidsplassen
Siden 2012 gjennomføres hvert år en medarbeider
undersøkelse. Undersøkelsen har samme innhold og utføres
på samme måte siden 2012. Undersøkelsen har blitt gjen
nomført i begynnelsen av 2017 og svarene er et resultat av
arbeidet med medarbeidertilfredshet gjennom 2016.
Undersøkelsen inneholdt 35 utsagn fordelt på områdene:
din jobb, lederstøtte, kommunikasjon, arbeidsmiljø og
generell tilfredshet. Respondentene skulle svare på de
gitte utsagn ved å gi poeng mellom 1 (helt uenig) og 5 (helt
enig). Samtlige utsagn var formulert på en måte at svaret
1 (helt uenig) betyr at respondenten er meget misfornøyd
med situasjonen, mens 5 (helt enig) betyr at respondenten
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er veldig fornøyd med situasjonen. 87 % av de inviterte
ansatte deltok på undersøkelsen.
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HMS

I 2016 har det vært fokus på videre god drift av HMS-
arbeidet. HMS-håndboken med rutiner og prosedyrer blir
kontinuerlig gjennomgått og forbedret av sikkerhetsrådgiver.
I tillegg til våre vanlige HMS-rutiner, som vernerunder,
risikovurderinger, gjennomgang av sikkerhetsrådgiver mm.
ble det gjennomført flere kurs for de ansatte i Follo Ren.
I samarbeid med bedriftshelsetjenesten har Follo Ren i 2016
gjennomført et røykavvenningskurs for ansatte som ønsket
dette.
Det har vært økt fokus på ytre miljø rundt våre gjenvinnings
stasjoner. Etter anmodning fra Fylkesmannen har det blitt
gjennomført miljørisikovurderinger i slutten av 2015 som ble
godkjent av Fylkesmannen i 2016. Det er videre igangsatt
prosjekter rundt prøvetaking av mulige utslipp fra våre
gjenvinningsstasjoner og resultater vil foreligge i 2017.

Bedriftskunder
Follo Ren 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- og skoler, kontorer, butikker og bedrifter med
små kantiner.
Renovasjonstilbudet til bedrifter er lagt opp til bruk av
samme innsamlingsutstyr som brukes på husholdnings
renovasjon, og bruk av de samme avtalene på innsamling.
Follo Ren hadde ved utgangen av 2016 avtale med 270
bedrifter for henting av avfall. Det er flere kunder som har

variasjoner i sesong og som derfor har tilpasset kapasitet
etter dette.
Bedrifter har også anledning til å levere avfall på
gjenvinningsstasjonene, uavhengig om de har renovasjons
løsning hos Follo Ren eller ikke.  Antallet bedriftskunder
som benytter seg av dette tilbudet økte med 70% i 2016,
og totalt var det 3608 bedriftskunder innom gjenvinnings
stasjonene. Bedriftskunder utgjør en viktig inntektskilde for
Follo Ren og er utskilt i egne avdelingsregnskaper slik at det
skilles mellom selvkost og næring slik det er krav om.
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Hva skjer med
avfallet vårt?
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EE-avfall

Gips

Inerte masser / tungmasser

Elektrisk og elektronisk avfall
(EE-avfall) inneholder miljøfarlige
stoffer. EE-avfallet må derfor
miljøsaneres, slik at de miljøfarlige
stoffene kan bli viderebehandlet på
forsvarlig måte. 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 material
gjenvunnet.

Gips Recycling Norge henter inn
gips fra våre gjenvinningsstasjoner,
og frakter dette til sin mottakshall
i Svelvik utenfor Drammen. Gipsen
blir omdannet til ny gipsråvare som
leveres hos gipsfabrikkene for å lage
nye gipsplater.

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

Hageavfall

Trevirke

Metaller

Hageavfall fra alle gjenvinnings
stasjonene fraktes til Bølstad
gjenvinningsstasjon i Ås. Her blir
det kvernet av NMI på stedet. Etter
kverning blir det kompostert på
naboeiendommen av grunneier.

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

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.
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Papp/papir

Plastemballasje

Tekstiler

Papp, papir og drikkekartong
samles inn fra papirbeholdere ved
husstanden og fra papp og papir
container på gjenvinningsstasjonene.
Det er Norsk Gjenvinning som henter
papp og papir og det fraktes inn til
Groruddalen Miljøpark 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. Drikke
kartong blir sendt til emballasjeretur
drevet av Grønt Punkt.

Plastemballasje er plast som har
vært pakket rundt et annet produkt.
Høsten 2015 startet vi innsamling
av denne plasten hjemme hos
husstandene som en midlertidig
ordning. Plasten blir hentet av
Norsk Gjenvinning, og blir fraktet til
Groruddalen Miljøpark i Oslo. Her
blir plasten presset til baller, før den
fraktes videre via Grønt Punkt  sitt
system til sorteringsanlegg i Sverige
og Tyskland. Der blir plasten rengjort,
sortert i ulike typer, og omdannet til
råstoff for nye plastprodukter.

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 tekstilene og videre
behandler det i sine systemer. Hos
begge selskaper blir tekstilene sortert
og solgt i butikker for brukt tøy.
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 omdannes til nødhjelpstepper
og store tekstiltepper til industrien.

Farlig avfall

Glass- og metallemballasje

Restavfall

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. Renor AS står for innsamling,
mottak, sortering og forbehandling
av farlig avfall fra våre gjenvinnings
stsajoner. Renors anlegg på Aurskog
mottar, sorterer og klassifiserer alle
typer farlig avfall, mens Renor Brevik
er et av Europas mest avanserte for
behandlingsanlegg for organisk farlig
avfall. Noe av det farlige avfallet
inngår som avfallsbrensel i sement
produksjonen hos Norcem Brevik der
den høye temperaturen destruerer
farlige stoffer og man unngår bruk
av fossilt brensel. Askerestene inngår
i sementen. Uorganiske avfallstyper
går til NOAH der dette blir bearbei
det til stabilt og lagringsvennlig ma
teriale, som deponeres på Langøya
utenfor Holmestrand.

Glass- og metallemballasje samles
i containere på våre returpunkter
og gjenvinningsstasjoner. Enkelte
større borettslag og sameier har også
egen container til glass- og metall
emballasje. Det er Hoff Transport
som tømmer disse containerne, og
frakter det til Syklus sitt sorterings
anlegg i nærheten av Fredrikstad. Her
blir det sortert maskinelt og solgt
videre som råstoff til nye produkter.
Metallemballasje smeltes om i Norge
og glassemballasjen sendes til glass
verk i Europa. Det mest finknuste
glasset brukes til å produsere
Glasopor av.

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
fjernvarme og strøm.
Restavfall fra gjenvinningsstasjonen
er det som blir igjen etter at abon
nentene har sortert ut det som kan
materialgjenvinnes i egne containere.
Restavfallet blir sendt til Franzefoss
for grovsortering og resten blir sendt
til forbrenning.
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