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Økonomirapportering 1.kvartal 2016

Vedlegg 1 sak 18/16 Regnskapsrapport Selvkost, 1.kvartal 2016
Vedlegg 2 sak 18/16 Regnskapsrapport Bedrift, 1.kvartal 2016

Forslag til styrevedtak:
Styret tar økonomirapporteringen for 1. kvartal 2016 til orientering

Saksopplysninger:
Regnskapet 1. kvartal 2016 viser et overskudd på kr 3 557 000 for selvkostområdet, som er
kr 625 000 bedre enn budsjett. Resultatet for avdeling bedrift, som tar hånd om næringsavfallet,
ble kr 386 000, et underskudd på kr 35 000.

Resultat pr MARS 2016 Selvkost
DRIFTSINNTEKTER
Sum Pliktig Salgsinntekter
Sum Andre salgsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

Regnskap 2016 Budsjett 2016

Avvik 2016

23 935
175
24 110

23 847
0
23 847

88
175
263

DRIFTSKOSTNADER
Sum Varekostnader
Sum Personalkostnader
Sum Avskrivninger
Sum Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

0
5 103
598
14 686
20 386

7
6 219
674
12 683
19 584

-7
-1 116
-76
2 002
802

DRIFTSRESULTAT
Sum Finansinntekter
Sum Andre Finansinntekter
Sum Finanskostnader
Sum Andre Finanskostnader
Sum Finans
Ekstraordinær kostnad

3 724
132
0
298
1
-166
0

4 263
137
1
217
2
-81
0

-540
-6
-1
80
-2
-85
0

Årsresultat

3 557

4 182

-625
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Resultat pr MARS 2016 Bedrift
DRIFTSINNTEKTER
Sum Pliktig Salgsinntekter
Sum Andre salgsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

Styremøte 5/16

Regnskap 2016 Budsjett 2016

Avvik 2016

1 108
0
1 108

1 136
0
1 136

-28
0
-28

DRIFTSKOSTNADER
Sum Varekostnader
Sum Personalkostnader
Sum Avskrivninger
Sum Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

0
238
6
478
722

0
277
12
428
717

0
-40
-5
51
6

DRIFTSRESULTAT
Sum Finansinntekter
Sum Andre Finansinntekter
Sum Finanskostnader
Sum Andre Finanskostnader
Sum Finans

385
0
0
0
0
0

419
0
1
0
0
1

-34
0
-1
0
0
-1

Årsresultat

386

420

-35

Resultat pr MARS 2016
Selvkost
100 Driftstilskudd fra kommunene
101 Renovasjon
102 Returpunkt
104 Teigen
105 Oppegård
106 Bølstad
108 Økonomi og personal
109 Kommunikasjon og kundeservice
110 Drift
116 Innkjøp
117 Daglig leder
118 Prosjekt og utvikling
SUM

Hittil i år
Virkelig

Budsjett

Avvik

21 430
-7 872
-609
-984
-1 472
-1 774
-852
-1 800
-495
-251
-684
-1 079

21 430
-6 847
-844
-1 429
-1 421
-1 788
-860
-1 735
-697
-309
-688
-627

0
-1 024
235
445
-51
14
8
-64
202
57
4
-452

3 557

4 182

-625
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Økonomirapportering 1. kvartal 2016 Selvkost
Budsjettet er i hovedsak periodisert med basis fra tidligere år. Noen kontoer er periodisert mot
erfaringsmessige svingninger i gjennom året og andre kontoer er periodisert fordelt likt på 12 mnd.
Enkelte kostnader blir fakturert oss en til to ganger i året. Derfor kan resultat mot budsjett se
avvikende ut på noen av kontoene, men dette jevner seg ut i løpet av året. De kontoene med mindre
avvik som man anser vil jevne seg ut i løpet av året, i forhold til periodisering, vil ikke bli kommentert.
Driftsinntekter
Salg av avfallstyper:
Inntekter for salg av avfallstyper ble høyere enn periodisert budsjett for 1. kvartal.
Prisen for salg av papir indeksreguleres pr kvartal. For 1. kvartal var prisen på kr 517 pr tonn.
Ved budsjettarbeidet ble det lagt en lavere og mer forsiktig salgspris til grunn siden prisen svinger i
løpet av året. Det kan nevnes at nå for 2. kvartal er prisen nede på kr 489 pr tonn.
Innsamlet mengde papir i 1. kvartal var ca. 12% lavere, sammenlignet med 1. kvartal 2015.
Det ble budsjettert med salg av papir fra returpunktene gjennom hele 2016. Ved budsjettarbeid
våren 2015 ble det beregnet at det skulle bli færre papircontainere på returpunktene, men i januar
ble allikevel alle containere for papir fjernet. Papir samles nå inn på husstandsnivå og på
gjenvinningsstasjonene.
Prisen for salg av metall reguleres av Celsa-indeksen. Den kan reguleres inntil 4 ganger
i løpet av en måned. Gjennomsnittsprisen i 1. kvartal var kr 870 pr tonn. Prisen var lavest,
kr 772 pr tonn, i store deler av februar, og høyst siste del av mars på kr 972 pr tonn.
Innsamlet metall i 1. kvartal var ca. 8 % lavere, sammenlignet med 1. kvartal 2015.
EE-avfall har mange forskjellige prisklasser, avhengig av type EE-avfall.
Innsamlet EE-avfall i 1. kvartal var ca. 6,5% lavere, sammenlignet med 1. kvartal 2015.
Andre salgsinntekter på avfallstyper gjelder plast og glass- /metallemballasje, disse har fast pris
igjennom året. For innlevering av pcb-vinduer får vi kun en liten godtgjørelse pr tonn.
Gebyrinntekter:
Gebyrinntekter er å anse til periodisert budsjett. Antall private kunder ble redusert med 4%
sammenlignet med 1. kvartal 2015.
Inntektene økte totalt med 10 % sammenlignet med 1. kvartal 2015. Det skal også nevnes at i de
første månedene av året ser man at antall private kunder påvirkes av værforholdene.
Salg av anleggsmidler:
I forbindelse med leasing av to nye biler til den daglige driften, ble det solgt to eldre biler. Salget for
disse var ikke budsjettert, dette ga en inntekt på kr 175 000.

Personalkostnad
Stillingen som driftssjef har ikke vært besatt i perioden februar - april, ny driftssjef
gjenvinningsstasjoner startet 02.05.16.
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På Teigen er det en vakant stilling. Bemanningsbehovet er dekket opp med at en person går i et
vikariat. Derfor må man se lønn til faste ansatte og vikariat i sammen.
Grunnet endring av arbeidssted, og påvente av nyansettelse, ble det på Bølstad lønnet en person i
vikariat i mars, dette påvirker også lavere fastlønnskostnad for 1. kvartal.
Det har vært satt inn ekstra bemanning på opprydding på returpunkt. Ekstrahjelpen har avlastet
ordinær bemanning med å kjøre returpunkt, da det har vært mye utkjøring og bytte av beholdere,
samt andre oppdrag.
Avvik for Innberetningspliktige pensjonskostnader påvirkes av periodisering.
Av kurs og opplæring for ansatte er det satt av midler til kurs innen kundebehandling og service,
dette vil bli gjennomført til høsten.
På to av våre gjenvinningsstasjoner benyttes det truck i det daglige arbeidet. For at man ikke skal
være sårbar ved ferie og fravær har fire ansatte på våre gjenvinningsstasjoner tatt truckførerbevis i 1.
kvartal.
Driftskostnader
Det leies telt til lagring av beholdere for husholdningsavfall som står på Teigen gjenvinningsstasjon. I
budsjettet er dette beregnet på konto for leie av driftsmidler avdeling Teigen, men kostnaden har
blitt bokført på leie av lokaler avdeling Renovasjon. Det gjøres en budsjettendring i 2. kvartal, hvor
budsjetterte leiekostnader for teltet i 2016 endrer avdeling og konto.
For Oppegård gjenvinningsstasjon ble det mottatt en stor faktura for vannforbruk.
Vannmåleren for gjenvinningsstasjonen ligger nede i en kum, fylt med leca, slik at den har ikke blitt
avlest over tid. Grunnen til at kummen ble fylt med leca i sin tid var fordi det ble problemer med av
vannet frøs når det ble kaldt over tid om vinteren. Dette blir sjekket nærmere i samarbeid med
Oppegård kommune da man antar at det er en lekkasje.
Det er budsjettert med leie av en ny hjullaster til hver av gjenvinningsstasjonene for hele 2016.
Prosessen med innkjøp er i gang, men hjullasterne vil ikke være på plass før til høsten.

Leie, lisenser, serviceavtaler for datasystemer og datautstyr, samt drift av IT har et underskudd.
Underskudd på disse kontoene skyldes nytt IT-system som ble satt i gang i februar 2016. Det var ikke
klarlagt hva slags IT-løsning vi skulle ha da budsjett for 2016 ble lagt, i og med at budsjettprosessen
foregår så tidlig i året.
Konto for arbeidstøy og verneutstyr ser ut til å gå med underskudd etter endt 2016.
Våre ansatte på gjenvinningsstasjonene møter kunder hver dag. Derfor er det ønskelig at
bemanningen har orden på sitt arbeidstøyet, og har tilstrekkelig med klesskift til neste dag hvis de
har blitt veldig skitne i løpet av arbeidsdagen.
Det har blitt kjøpt inn nye verneutstyrskasser til de som ikke har hatt dette fra før, og det er supplert
med nytt verneutstyr for andre.
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Det har påløpt driftskostnader på kr 236 000 for juridisk bistand i forbindelse med vurderinger av
enerettstildeling av restavfall til offentlig eide anlegg og hvordan man iht til lov om offentlig
anskaffelser kan samarbeide med eier av tomt om utvikling og bygging av gjenvinningsstasjon.
Med bakgrunn i vedtak i styresak 33/15 i desember 2015 om å gjennomføre skisseprosjekt for
utvikling av tre gjenvinningsstasjoner, har det påløpt merkostnader i forhold til konsulentbistand for
1. kvartal. For en avdeling utgjør dette kr 346 000 i inneværende periode, men dette kan jevne seg ut
senere i år.
Hovedårsaken til at konto for Kjøp av tjenester går med underskudd skyldes
implementeringskostnader i forbindelse med igangsetting av nytt IT-system som var budsjettert for
2015, men som ble forsinket til 1. kvartal 2016.
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling har et merforbruk på ca. kr 2 mill pr 1. kvartal.
I forhold til kontrollen som er utført og hva man kan se nå, har dette bakgrunn i periodiseringen av
budsjett basert på historiske tall som dessverre ikke er optimale.

Drift av biler har hatt høyere kostnader enn budsjett, så langt i år. Det har blitt solgt to biler i 2016,
samt leaset inn to nye. Siden eierskifte har skjedd etter 01.01.16 har vi betalt årsavgift for fire biler i
stedet for to. Det har vært utført en kostbar service på en av bilene, samt at det var behov for
oppdatering av kretskort i en annen bil.

Kursarrangement for skoler og barnehager foregår i mai, juni, september og oktober det har derfor
ikke påløpt kostnader for denne aktiviteten i . 1. kvartal.
Kontingenter og medlemskap er kostnader som kommer en gang i året. Vi har medlemskap i Avfall
Norge, KS Bedrift og Kommunikasjonsforeningen, disse kontingentene er betalt for 2016.
Det er til sammen seks styremedlemmer og varaer som har vært på styrearbeidskurs denne våren.
Finans
Pr 1. kvartal har vi tre forskjellige låneavtaler, hvorav to låneavtaler har samme forfall.
Rentekostnader er periodisert flatt gjennom året og dette gir avvik når avdrag og renter betales fire
ganger i året. I tillegg har renten gått ned i forhold til beregning ved budsjettarbeidet.

Økonomirapportering 1. kvartal 2016 Bedrift
Budsjettet er i hovedsak periodisert med basis fra tidligere år. Noen kontoer er periodisert mot
erfaringsmessige svingninger i gjennom året og andre kontoer er periodisert fordelt likt på 12 mnd.
Enkelte kostnader blir fakturert oss en til to ganger i året. Derfor kan resultat mot budsjett se
avvikende ut på noen av kontoene, men dette jevner seg ut i løpet av året. De kontoene med mindre
avvik som man anser vil jevne seg ut i løpet av året, i forhold til periodisering, vil ikke bli kommentert.
Driftsinntekter
Inntekter fra bedriftskunder på gjenvinningsstasjonen per 1. kvartal 2016 har en økning på
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kr 117 000 sammenlignet med samme periode for 2015 og ligger kr 100 000 over budsjett.
Antall bedriftskunder økte med 62% sammenlignet med 1. kvartal 2015.
Inntekter fra bedriftsrenovasjon er kr 128 000 lavere enn budsjettert. Hovedgrunnen til dette er
trolig at bedriftsbasen har mange sesongkunder i sommerhalvåret som ikke er periodisert i
budsjettet. Totale salgsinntekter er kr 28 000 mindre enn budsjettert.
Det er budsjettert med en økning på antall kunder for 2016 som utgjør 20%, det utgjør ca. 50 nye
kunder. Fra januar 2015 til januar 2016 har vi kun økt antall renovasjonskunder med 2,3%.
Driftskostnader
Den største driftskostnaden for avdeling Bedrift er innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av
avfallet. Denne kostnaden var for 1. kvartal 2016 budsjettert til kr 330 000, men endte på kr 380 000,
altså kr 50 000 høyere enn budsjettert. Avvik påvirkes pr 1. kvartal av periodiseringen.
Totale driftskostnader er per 1. kvartal på kr 722 000, noe som er kr 6 000 lavere enn budsjettert.
Totalt er resultatet for avdeling Bedrift for 1. kvartal, kr 35 000 lavere enn budsjettert.

19/16

Innføring av system for samfunnsansvar

Forslag til styrevedtak:
Styret vedtar innføring av et system for samfunnsansvar, basert på standarden gitt av DNV GL.
Styret vedtar innkjøp av et dokumentstyrings- og kvalitetssystem

Bakgrunn for saken
Follo Ren ønsker, basert på vår nye strategi, å innføre et styringssystem som ivaretar vår satsning på
samfunnsansvar. Jf. St.meld. nr. 10 (2008-2009) innebærer dette at virksomheten integrerer sosiale
og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar
innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i
det landet man opererer.
For å sikre at administrasjonen jobber systematisk og kontinuerlig med de ulike aspektene i vår
visjon, våre verdier og vår målsetning, trenger vi et felles, overordnet styringssystem. Det er
essensielt at arbeidet og resultatene kommuniseres til alle interessentene våre.
Innføring av et system for samfunnsansvar og arbeid mot en sertifisering vil gi Follo Ren det
nødvendige rammeverket til dette.
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Saksutredning
Å ta samfunnsansvar har stor betydning for virksomhetens omdømme. For å «gjøre de rette tingene
riktig» er det viktig å knytte opp samfunnsansvaret mot bedriftens strategi og visjon. Follo Ren IKS sin
visjon «Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi gjøre Follo grønnere», våre verdier og
våre målsetninger for de neste årene inneholder mange ulike elementer av det som defineres som
samfunnsansvar. Samfunnsansvar betyr at bedriftene legger stor vekt på ivaretakelse av
menneskerettigheter, respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår,
ivaretakelse av miljøhensyn, bekjempelse av korrupsjon og størst mulig åpenhet ovenfor sine
interessenter (St.meld. nr. 10 (2008-2009).
Videre blir temaer innenfor etikk, anti-korrupsjon, lønns-,og arbeidsvilkår osv. mer og mer regulert.
Ved å implementere samfunnsansvar i strategien vil bedriftene i mange tilfeller ligge i forkant av
lovendringer og reguleringer.

Hvorfor system for samfunnsansvar i Follo Ren IKS?
Follo Ren IKS gjør allerede en betydelig innsats på ulike områder for samfunnsansvar, men har i dag
ikke et helhetlig styringssystem som ivaretar de målsetninger som er satt i strategien for perioden
2016-2025. Follo Ren IKS har ikke et godt verktøy som kan hjelpe til med å systematisere arbeidet
mot å nå vår visjon.
For å sikre at vi videre jobber systematisk og kontinuerlig med de ulike aspektene i vår visjon, våre
verdier og vår målsetning, er det behov for et felles, overordnet styringssystem. Et slikt system vil
videre bidra til at vi klarer å kommunisere vårt arbeid og våre resultater til omverdenen og alle
interessentene våre.
Bedrifter som håndterer sitt samfunnsansvar på en framtidsrettet måte, sørger for at dette blir en
integrert del av sin virksomhetsstyring. Det betyr at dette ansvaret må forankres i linjeledelsen og
følges opp løpende av bedriftens toppledelse og styre.

Hvordan sikre gjennomføring og kvalitet ved innføring av system for
samfunnsansvar?
For å sikre systematisk arbeid med innføring av et system for samfunnsansvar anbefales det at Follo
Ren IKS baserer arbeidet på en sertifiseringsprosess. På den måten vil vi kunne sikre at kartlegging,
evaluering og valg av våre viktigste bidrag innenfor samfunnsansvar foregår metodisk og grundig.
Både ISO (International Organization for Standardization: ISO 26000) og DNV GL (Det Norske Veritas,
Germanischer Lloyd) leverer standarder for sertifisering innenfor samfunnsansvar.
Standarden fra DNV GL heter «CSR Performance Ladder» (CSR- Corporate Social Responsibility). Den
er grovt sett bygget opp i stegene beskrevet nedenfor. Standarden gir videre klare føringer på
kommunikasjon og vil dermed bidra til en systematisk kommunikasjon av vårt arbeid og våre
resultater til alle våre interessenter. Standarden vil være veiledende for oss og gi oss muligheten til å
ha en metodisk innføring av CSR-systemet uten å være helt bundet av de strenge kravene en
sertifisering medfører.
Samtidig vil arbeidet vi legger i innføring av CSR-systemet være basert på en sertifisering, slik at vi vil
kunne vurdere ved et senere tidspunkt hvorvidt vi ønsker å gjennomføre en fullverdig sertifisering
innenfor CSR.
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Hvordan?
Innføringen av et system for samfunnsansvar (CSR-system) er tenkt gjennomført i tre steg:

1. Analyse av viktighet og relevans av de enkelte temaer innenfor CSR for bedriften
De mest vanlige temaer innenfor samfunnsansvar er:

Hvert hovedtema består av flere undertemaer og indikatorer. Ikke alle områdene og undertemaer er
relevant for Follo Ren IKS. Vi må derfor som første steg analysere hvilke områder og undertemaer
som er viktig for oss i forhold til vår visjon og våre målsetninger.

2. Analyse av våre interessenter
I interessentanalysen kartlegges våre interessenter: hvem har et interesse i Follo Ren IKS og arbeidet
vi gjør. Hvilken innflytelse har de ulike gruppene på oss, hvilke forventninger har de ovenfor Follo
Ren IKS og hvilke temaer er viktig for dem.
Både relevans-, og interessentanalysen
forutsetter grundig arbeid og god
begrunnelse for valgene som blir tatt.
Arbeidet vil ha tett kobling til vår visjon og
våre målsetninger.
Basert på resultater i analysene vil det
kunne avgjøres hvilke temaer som bør ha
høyest prioritet. Temaer som både er
viktige for våre interessenter og oss får
høyest prioritet.
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3. Innføring av systemer for arbeidet med CSR
Når våre viktigste temaer innenfor samfunnsansvar er kartlagt må det innføres systemer for videre
arbeid med disse temaene, samt kommunikasjon rundt dem. I flere tilfeller vil det være i form av
rutiner og prosedyrer som beskriver håndtering av enkelte temaer (f.eks. oppfølging av
underleverandører).
Ved andre temaer kan det være aktuelt med helt nye aktiviteter eller små prosjekter for å komme i
gang med områder av samfunnsansvar som vi hittil ikke har jobbet med.
For noen av våre prioriterte områder vil det evt. være nødvendig å oppdatere vår kommunikasjons-,
og innkjøpsstrategi for å sikre at temaene fremover er på Follo Ren IKS’ dagsorden.

Forutsetninger
For å kunne begynne arbeidet med implementering av et CSR-system er det essensielt at Follo Ren
IKS har et velfungerende dokument- og, kvalitetsstyringssystem. Per i dag har Follo Ren IKS ingen
dokumentstyring utover vanlig mappe-system i våre filstrukturer. Dette fører til vanskelig oversikt og
behandling av dokumenter på tvers av avdelingene samt tungvint rapportering til interessenter. Et
dokumentstyringssystem er videre en forutsetning for enhver sertifiseringsprosess.
Det finnes flere standardløsninger på markedet som brukes av kommuner og kommunale foretak.
Innkjøp og implementering av et dokument-, kvalitetsstyringssystem bør opprettes som
underprosjekt til innføring av CSR-system.

Økonomi
Økonomi dokument- og kvalitetsstyringssystem
Det er for 2016 ikke budsjettert med anskaffelse av et dokument- og kvalitetsstyringssystem.
Systemet er en forutsetning for arbeidet med CSR og vil også ellers i bedriften dekke et stort behov
for bedre dokumenthåndtering.
Follo Ren IKS ser for seg et standardsystem og har så langt vært i kontakt med to leverandører for å
få en oversikt over muligheter og begrensninger i slike systemer.
For å få en indikasjon på budsjettet til innkjøp av et slikt system har vi bedt TQM fra TQM Partner AS,
om et prisanslag. Prisene nedenfor gir en indikasjon på anskaffelses- og, driftskostnader av et slikt
system.
Anskaffelse / kostnader i 2016

87.150,-

Total kostnad 5 års periode (anskaffelse og drift i anskaffelsesår + 5 år)

345.150,-

Et dokumentstyrings-, kvalitetssystem vil kunne erstatte dagens løsning for personal-, og HMShåndbok, samt systemet for avviksregistrering. Dvs. vi vil bespare kostnadene for disse systemene
(ca. kr 25.000 / år)
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CSR-Sertifisering
Dersom Follo Ren IKS etter hvert velger å gjennomføre en fullverdig sertifisering i CSR standarden
levert av DNV GL vil kostnadene være følgende:
Kostnad i sertifiseringsåret

140.950,-

Inkluderer: statusanalyse (dokumentgjennomgang) før sertifiseringsprosessen, Sertifisering,
dokumentregistrering, konsulentkostnader for befaring og reisekostnader

Total kostnad 5 års periode

343.800,-

Fremdrift
Innføring av et CSR-system vil foregå i flere steg. Stegene er avhengig av hverandre, dvs. hvert steg
må være fullført for å kunne påbegynne arbeidet med neste steg.

1
2
3
4
5
6

Hva
Vurdering / innkjøp av dokumentstyrings- og, kvalitetssystem
Implementering av dokumentstyrings-, kvalitetssystem
Interessentanalyse: rapport iht. sertifiseringskravene
Vesentlighetsanalyse: rapport iht. sertifiseringskrav
Ferdigstilt fremdriftsplan for arbeidet med de prioriterte temaer
Innføring av rutiner for arbeidet med de prioriterte temaene samt rutiner for
kommunikasjon med våre interessenter

Når
2016
2017
2017
2017
2017
2017

Vurdering og anbefaling
For å møte våre egne målsetninger, kommende reguleringer for samfunnsansvar i lovgivingen og
forventningene fra våre interessenter må Follo Ren IKS fremover jobbe systematisk med temaene
innenfor samfunnsansvar.
Ved å innføre et system for å ivareta vårt samfunnsansvar vil Follo Ren IKS jobbe systematisk,
proaktivt og kontinuerlig med alle aspekter innenfor samfunnsansvar og dermed mot vår strategi og
visjon. Vi vil få et overordnet styringssystem som systematiserer arbeidet som allerede har blitt gjort
og sikrer en videre, helhetlig innsats mot å nå våre mål. Systemet vil samtidig kunne bidra til at Follo
Ren IKS styrker sitt omdømme og bidrar til enda bedre kommunikasjon med våre interessenter.
Arbeidet med innføring av et CSR-system vil ha påvirkning på alle avdelinger i Follo Ren IKS og alle
områder vi jobber med. Det vil føre til en opprydding, profesjonalisering og effektivisering av
arbeidet vi gjør.
Systemet vil gi et stort kvalitetsløft til arbeidet med alle temaer innen samfunnsansvar og dermed gi
oss muligheten til å være en nyskapende bedrift og være forberedt på økende regulering. Systemet
vil videre sikre en metodisk kommunikasjon med alle våre interessenter om våre planer og resultater.
Prosessen vil hjelpe Follo Ren IKS til å fokusere på de mest vesentlige risikoer, håndtere dem effektivt
og dokumentere arbeidet.
Det anbefales at Follo Ren IKS begynner arbeidet med samfunnsansvar basert på «CSR Performance
Ladder». Dvs. at det gjøres en interessentanalyse og en analyse av hvilke temaer innenfor
samfunnsansvar som er viktig for Follo Ren IKS. Det etableres rutiner for arbeidet med og oppfølging
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av de valgte temaer, samt planer for kommunikasjon med våre interessenter. CSR-standarden gir
klare retningslinjer for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Resultatet av dette
arbeidet vil være et «CSR-System» i Follo Ren IKS som vil ha stor praktisk anvendelse.
Follo Ren IKS ser for seg at implementering av et «CSR-system» gjøres i løpet av 2017.
Det kan deretter vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig og nødvendig å gjennomføre en fullverdig
CSR-sertifisering etter at Follo Ren IKS’ eget CSR-system er innført. Her bør det gjøres en kost-nytte
analyse og det foreslås at dette gjøres i begynnelsen av 2018.
Det er videre et klart behov i Follo Ren IKS for et dokumentstyrings-, og kvalitetssystem. Det
anbefales at Follo Ren IKS vurderer flere leverandører til slike systemer iht. anskaffelsesloven og
kjøper og implementerer et slikt system i løpet av 2016.

20/16

Valg av klimavennlig drivstoff i nytt renovasjonsanbud

Vedlegg 1 sak 20/16 Alternativer til diesel for kjøretøy til avfallsinnsamling

Forslag til styrevedtak:
Styret tar saken til etterretning og gir sin tilslutning til valg av biogass som hoveddrivstoff for
anbud på innsamling og transport av husholdningsavfall hentet på husstandsnivå.

Bakgrunn for saken
Dagens kontrakter på innsamling av husholdningsavfall på husstandsnivå går ut 30.9.2017. Anbud for
nye avtaler må legges ut på DOFFIN innen medio september 2016, for å sikre at nye avtaler kan
igangsettes når de gamle utgår. Det er behov for totalt ca. 20 renovasjonsbiler hvorav ca. 3 er
tilbringerbiler.
Arbeidet med nytt anbud skal ta utgangspunkt i Follo Ren sin vedtatte strategi med visjonen; «Med
fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi gjøre Follo grønnere».
Under fokusområdet Bærekraft er det særlig følgende tre punkter som er viktige å hensynta i valg av
drivstoff;
•
•

Bærekraftige tjenester – tjenestene vi tilbyr skal forbruke minimalt av naturressursene
Fra forbrukere til gjenbrukere – vi skal tilrettelegge for at innbyggerne våre kan bli
gjenbrukere av jordas ressurser via våre tjenester og aktiviteter
• Forbilde – vi skal vise vei gjennom å ta miljøhensyn i alle valg vi tar
Under fokusområdet Økonomi bør følgende to punkter legges til vekt i valg av drivstoff;
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Follo Ren IKS

Sakspapirer

Styremøte 5/16

•

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
I anbudet skal det legges føringer for hvilken type drivstoff som skal benyttes ved innsamling av
husholdningsavfall i våre eierkommuner for å sikre at den miljømessige belastningen ved
innsamlingen blir minimert. Valg av drivstoff er knyttet tett opp mot etterlevelse av vedtatt strategi
og skal forankres i styret.

Saksutredning
Follo Ren ønsket å foreta en grundig vurdering av de ulike drivstoff-mulighetene med fordeler og
ulemper før endelig beslutning om eventuelle føringer for valg av drivstoff i renovasjonsanbudet.
Østfoldforskning har gjennomført en utredning for Follo Ren IKS av alternative drivstoff for kjøretøy
til renovasjon med vurdering av ulike miljøindikatorer- og utslipp knyttet til bruk. I rapporten er det
også hentet inn erfaringsdata fra ulike aktører på praktisk bruk av de ulike drivstofftypene.
Rapporten ligger i sin helhet vedlagt.

Utredning fra Østfoldforskning
Østfoldforskning konkluderer med følgende;
«Sett ut fra et rent miljøperspektiv vil det være best å benytte biler drevet av elektrisitet eller
brenselceller til avfallsinnsamling, gitt at elektrisiteten som benyttes til drift av bil eller produksjon av
bil ikke kommer fra kullkraft. Det er imidlertid vanskelig å kreve bruk av hydrogen eller elektrisitet
som drivstoff, da det foreløpig er få kjøretøyer tilgjengelig som kan benytte slike drivstoff. For
elektrisitet finnes det godt utbygd infrastruktur, mens infrastruktur for hydrogen ser ut til å bli bygget
ut i løpet av de neste årene. Dersom Follo Ren skal be om noen av disse teknologiene, bør det
kanskje gjøres i forbindelse med et prosjekt hvor man tester ut teknologiene i stedet for at de
umiddelbart skal fases inn i ordinær drift.»
Videre kommer de med følgende anbefaling;
«Basert på resultatene for miljøprestasjon og brukeres erfaring, anbefales Follo Ren å spesifikt be om
et antall biogasskjøretøy i anbudet. Biogass produseres lokalt og gir reduserte klimagassutslipp uten
å gi vesentlig høyere belastning i noen annen miljøbelastningskategori. Det er også en pedagogisk
effekt knyttet til at biogass produseres fra matavfallet som Follo Ren samler inn, som i tillegg til å
gjøre ressurskilden enda mer lokal, også gir muligheter for å formidle sirkulær økonomi i praksis. De
store leverandørene av avfallsinnsamling i Norge har alle biogassbiler i drift i dag, og å be om
biogassbiler i anbudet vil således ikke være konkurransedrivende.»
Follo Ren mener at anbefalingene fra Østfoldforskning om å be om et visst antall biogassbiler er
fornuftige da de tar utgangspunkt både i den miljømessige fordelen disse bilene har og at bilene er
driftssikre. Videre mener Follo Ren at vi bør være med å tilrettelegge for en fremtidig teknologisk
utvikling med bruk av enda mer miljøvennlige drivstoff, og være villige til å ta merkostnaden ved en
slik innovasjon.
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Follo Ren sin erfaringsinnhenting fra leverandører av innsamlingstjenester
Follo Ren IKS har avholdt leverandørmøter med aktuelle leverandører av innsamlingstjenester i vårt
område. Et av emnene alle leverandørene ble spurt om var;
Miljøstandard biler
 Hva slags biler gir best miljøeffekt
 Erfaring med drift av bilene
Opplysningene som fremkom under disse møtene var at biogass på Euroklasse 6 biler fungerer godt
og er forholdsvis driftssikkert. Kostnadsmessig er biogasskjøretøyene ca. kr. 250.000 dyrere i
anskaffelse og ca 10 % dyrere i drift enn konvensjonelle dieselkjøretøy.

Follo Ren sin erfaringsinnhenting fra andre aktører
Follo Ren har vært i kontakt med flere renovasjonsselskaper som i dag benytter biogass på kjøretøy
til innsamling av avfall fra husholdningene, bla MOVAR IKS (Mosse-regionens renovasjonsselskap). De
understøtter at biogass på Euroklasse 6 biler fungerer godt og er driftssikkert. De har fått noen flere
henvendelser fra innbyggere på støy fra renovasjonsbilene grunnet at biogassbiler går på et høyere
turtall når de går på tomgang i forbindelse med tømming.
Videre har Follo Ren hatt møte med Aga (distributør av biogass) om mulighetene for opprettelse av
tankstasjon for biogass og deres erfaringer med bruk av biogass. Aga stiller seg positive til å etablere
en tankstasjon enten på en tomt de har tilgjengelig i Ski eller ved en omlastestasjon dersom det er
mer hensiktsmessig. Investeringen i en tankstasjon bæres av drivstoffutgiftene og krever ingen
investering fra Follo Ren IKS sin side.

Anbefaling
På bakgrunn av rapporten fra Østfoldsforskning og erfaringene hentet inn, så anbefaler
administrasjonen i Follo Ren at det legges føringer for at de fleste bilene som benyttes til renovasjon
i våre eierkommuner går på biogass. Dette kan medføre at innsamlingen blir noe dyrere enn dersom
det tillates at det benyttes diesel, men Follo Ren mener at det kan forsvares siden den miljømessige
belastningen da blir mindre og forbruket av naturressurser minimeres. Det er et godt budskap
kommunikasjonsmessig at maten Follo Ren samler inn benyttes til å lage biogass som benyttes til
renovasjonskjøretøyene. Når det gjelder de mindre renovasjonsbilene (kalt tilbringerbiler) som må
benyttes i renovasjon av de smaleste veiene, så bør det åpnes opp for at disse kan gå på diesel, da
utvalget at biogassbiler i denne størrelsen er lite og har liten rekkevidde.
I tillegg anbefaler Follo Ren at vi i anbudsprosessen tilrettelegger for en utvikling i teknologi og
sammen med tilbyder kan få til forsøk på renovasjonskjøretøy som benytter elektrisitet eller
hydrogen, når tiden er inne for å teste dette på det norske markedet.
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Forslag til budsjett 2017 og økonomisk handlingsplan 2017-2020

Vedlegg 1 sak 21/2016 Driftsbudsjett Selvkost
Vedlegg 2 sak 21/2016 Avdelingsbudsjetter – detaljer Selvkost
Vedlegg 3 sak 21/2016 Driftsbudsjett Bedrift

Forslag til vedtak:
Styret tar forslaget til etterretning og vil endelig behandle budsjett 2017 sammen med økonomisk
handlingsplan i styremøte i august 2016.

Saksinformasjon:
Budsjett for 2016 er utarbeidet med de kjente rammebetingelsene som gjelder for langsiktige
inngåtte avtaler, offentlige reguleringer osv. Beregninger på nye avfallskontrakter i perioden er
basert på dagens markedssituasjon med priser og estimerte volumendringer med tilgjengelige
statistikk og trender.
Follo Ren har estimert med en befolkningsvekst som gir ca. 750 nye abonnenter i budsjettperioden.
Det er da tatt høyde for økte avfallsmengder og større aktiviteter på gjenvinningsstasjonene.
Lønnskostnadene er budsjettert med lønn per 1.juli 2016 samt en reserve på 2,5 % for lønnsoppgjør
2017. Det er ikke budsjettert med nye stillinger i 2017.
Opplysninger vedrørende pensjonskostnader fra pensjonsleverandøren foreligger ikke innen
budsjettfristen slik at vi har anslått kostnadene basert på erfaring og annen tilgjengelig informasjon.
Driftstilskudd fra kommunene i 2016 er på kr 85,7 millioner og vedlagte budsjett for 2017 gir et
behov for driftstilskudd på kr 93,7 millioner, økning på kr 8 millioner. Bakgrunnen for økningen er i
hovedsak innføringen av ny renovasjonsløsning med matutsortering og sentralsortering av
restavfallet fra høsten 2017. Oppstartskostnader til ekstraordinær kommunikasjon, utdeling av
plastkurver for bruk i kjøkkenbenken sammen med ruller med grønne plastposer og spesialløsninger
for fellesløsninger i borettslag vil være engangskostnader for 2017.
Behovet for nye driftsmidler som maskiner og utstyr på gjenvinningsstasjonene har tidligere vært
lånefinansiert. Da Follo Ren må holde seg innenfor lånerammen på kr 30 millioner i selskapsavtalen,
er maskiner og utstyr finansiert gjennom leasing. Leasingkostnadene bokføres som driftskostnader.
Det er foretatt en del praktiske tilpasninger i organiseringen av selskapet, og det nye budsjettet
reflekterer disse endringene mellom avdelingene. Avdelingene må vurderes sammen med detaljert
informasjon som er gitt senere i dokumentet, eller i vedleggene for å kunne sammenlikne med
tidligere år.
Grunnlaget for renovasjonsgebyret som kommer fra selvkostregnskapet gir kr 834,- per innbygger for
2017 mot kr 773,- i 2016. Dette er lavt sammenliknet med andre kommuner.
Ny renovasjonsløsning for innsamling, transport, omlasting og behandling på sorteringsanlegg starter
1.10.2017 og får derfor effekt i tre måneder. Merkostnadene for ny ordning med matutsortering og
oppstartskostnader er tatt med i budsjettet og kan forklare økningen fra 2016.
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I investeringsbudsjettet er det budsjettert med låneopptak på totalt kr 2,51 millioner i 2017.
Dette er til investering i beholdere med kr 0,5 millioner, nedgravde returpunkter med
kr 1,5 millioner, kjøp av containere til glassinnsamling kr 0,3 millioner, hjullastercontainere
kr 0,16 millioner og stampecontainere kr 0,05 millioner
Avskrivningene er budsjettert med kr 2,2 millioner på grunn av tidligere låneopptak til
avfallsbeholdere, containere, bygninger, maskiner og utstyr. Finansinntektene er
kr 345 000 og finanskostnadene er kr 626 000. Totale låneopptak ved utgangen av 2016 vil være
kr 39,4 millioner.
Tidligere låneopptak til blant annet tomt i Vestby inngår i den ekstra lånerammen som var vedtatt for
Kretsløp Follo. Eventuelt salg av tomten i perioden er ikke hensyntatt i budsjettet.
Follo Rens selskapsavtale peker på at selskapet skal være kommunenes kompetansesenter og sørge
for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet.
I budsjettet for 2017 er det lagt inn ekstra kostnader for utredninger og kvalitetssjekking av nye
avfallssystemer og ekstern hjelp til oppfølging av Fylkesmannens strengere krav om drift av
gjenvinningsstasjonene. Det må også kjøpes inn ekstern bistand til utredninger og kvalitetssjekk av
nye gjenvinningsstasjoner og eventuelt en omlastestasjon.

Budsjett 2017 Selvkost
DRIFTSINNTEKTER
Sum Pliktig Salgsinntekter
Sum Andre salgsinntekter

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
102 602
305

99 655
0

107 065
0

102 907

99 655

107 065

DRIFTSKOSTNADER
Sum Varekostnader
Sum Personalkostnader
Sum Avskrivninger
Sum Andre driftskostnader

335
23 462
9 556
62 940

30
24 103
2 699
72 499

30
24 916
2 209
79 629

SUM DRIFTSKOSTNADER

96 293

99 331

106 784

DRIFTSRESULTAT
Sum Finansinntekter
Sum Andre Finansinntekter
Sum Finanskostnader
Sum Andre Finanskostnader
Sum Finans
Ekstraordinær kostnad/Lokale lønnsjusteringer

6 614
608
11
706
13
-100
0

324
550
6
870
10
-324
0

281
345
10
626
10
-281
0

Årsresultat

6 514

0

0

SUM DRIFTSINNTEKTER
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Driftstilskudd fra kommunene

88 690

85 718

93 767

SUM

88 690

85 718

93 767

Budsjetterte salgsinntekter for selskapet fremkommer i oversikten under.
Salgsinntekt
Salg av avfallstyper
Gebyrinntekter fra gjenvinningsstasjonene
Bytte av beholdere, montere låser, ekstratømming
Salg av ekstrasekker
Totale salgsinntekter

Budsjett 2017
6 477 000
6 496 000
115 000
210 000
13 298 000

Nedenfor vises driftsbudsjettet per avdeling der eventuelle inntekter er ført mot kostnadene på
avdelingen. Dette gir en netto kostnadsoversikt som igjen danner grunnlaget for driftstilskuddet fra
kommunene. Avdeling Bedrift er oppført som egen tabell og hører ikke med i selvkostregimet.
Avdeling
100 Driftstilskudd
101 Renovasjon
102 Returpunkt
104 Teigen
105 Oppegård
106 Bølstad
108 Økonomi og personal
109 Kommunikasjon og kundeservice
110 Drift
111 Administrasjon
112 Økonomi
113 Personal
114 Informasjon og IKT
116 Innkjøp
117 Daglig leder
118 Prosjekt og utvikling
SUM

Regnskap 2015
Budsjett 2016
88 690
85 718
-42 609
-40 917
-3 705
-3 412
-4 840
-6 295
-5 945
-7 381
-7 215
-9 554
0
-2 981
0
-6 016
-2 545
-2 691
-3 747
0
-7 704
0
-4 071
0
-2 402
0
-985
-1 146
-2 916
-2 885
0
-2 440
6

0

Budsjett 2017
93 767
-44 171
-2 633
-7 147
-7 759
-9 839
-5 184
-6 936
-1 267
0
0
0
0
-1 333
-3 070
-4 428
0
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Nedenfor vises budsjett for Bedrift
Budsjett 2017 Bedrift
DRIFTSINNTEKTER
Sum Pliktig Salgsinntekter
Sum Andre salgsinntekter

Regnskap 2015

Budsjett 2016 Budsjett 2017

4 063
0

4 730
0

4 470
0

SUM DRIFTSINNTEKTER

4 063

4 730

4 470

DRIFTSKOSTNADER
Sum Varekostnader
Sum Personalkostnader
Sum Avskrivninger
Sum Andre driftskostnader

0
769
33
1 934

0
988
47
2 352

0
945
8
2 557

SUM DRIFTSKOSTNADER

2 736

3 387

3 509

DRIFTSRESULTAT
Sum Finansinntekter
Sum Andre Finansinntekter
Sum Finanskostnader
Sum Andre Finanskostnader
Sum Finans

1 327
0
0
0
0
0

1 343
0
6
0
0
0

961
0
6
0
0
0

Årsresultat

1 327

1 349

967

Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene.
Eierandeler er basert på dagens gjeldende Selskapsavtale. Eierandelene kan bli endret noe hvis
forslag til ny Selskapsavtale blir vedtatt i kommunene i løpet av juni 2016. Forslaget inneholder små
justeringer basert på dagens abonnementstall og vil kunne resultere i mindre endringer i forhold til
fordeling av driftstilskuddet.

Kommune

Eierandeler*

Fordeling av driftstilskudd 2017*

Frogn kommune

16,60 %

15 565 322

Nesodden kommune

17,00 %

15 940 390

Oppegård kommune

23,80 %

22 316 546

Ski kommune

26,10 %

24 473 187

Ås kommune

16,50 %

15 471 555

Totalt

100,00 %

93 767 000

*I forbindelse med mulig ny selskapsavtale, vil eierandelene og fordeling av driftstilskudd bli endret.
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Investeringsbudsjett og annen finansiering av driftsmidler
Detaljert tabell og informasjon er å finne i avsnittet om Investerings- og anskaffelsesbehov i
maskiner, utstyr og anlegg i 2017.

Tidligere lån
Vedtatte lån 2016
Nye lån 2017
Sum

Drift og administrasjon

Kostnader ved leasing,

lånefinansieres 2017

direkte utgiftsføring

34 167 980
2 700 000
2 510 000

39 377 980

2 248 000

Kommentarer til budsjett for avdelingene under Selvkost 2017
Generelt
Grunnet omorganisering i løpet av 2016 er noen kostnader budsjettert på andre avdelinger enn
tidligere.
Personal
Det er ikke planlagt endringer i forhold til antall ansatte i Follo Ren IKS i 2017.
I løpet av 1. halvår 2016 ble det gjort en organisasjonsendring, slik at lønn- og personalkostnader har
endret seg mellom noen av avdelingene. Man så blant annet at det var mer hensiktsmessig at
ansatte på servicetorget lå under avdeling Renovasjon. Tidligere var disse under avdeling
Kommunikasjon. Henvendelser som kommer til vårt servicetorg gjelder i hovedsak
renovasjonsspørsmål, og derfor er det mer praktisk at alle som jobber med oppfølging av dette, er
under samme avdeling.
Vår spesialrådgiver endret status til pensjonist sommeren 2016. I forbindelse med erstatning av den
stillingen har det blitt opprettet en ny stillingen som rådgiver prosjekt og utvikling.
Personalkostnadene er budsjettert på en annen avdeling enn tidligere.
Bemanningen opprettholdes på Follo Rens gjenvinningsstasjoner med ekstra personell i perioden
april – september. Dette for å håndtere den økte aktiviteten i sommerhalvåret og å kunne gi kundene
individuell veiledning, og for å utføre god kontroll på sorteringen.
På Teigen er det en vakantstilling. Denne stillingen blir ikke lyst ut grunnet usikkerhet rundt ny
gjenvinningsstasjon. Bemanningen med fire faste vil allikevel bli opprettholdt med at en person blir
satt inn i et vikariat.
Det er budsjettert med lønn til lærling med tilhørende lærlingtilskudd til Follo Ren IKS da det gjenstår
lærlingtid for en kandidat som er stasjonert på Teigen.
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Det settes av midler til ekstrabemanning for luking av hagerømlinger på Teigen og Bølstad. Det er et
pålegg fra Fylkesmannen om fjerning av planter som ikke er naturlig i norsk fauna. På disse to
gjenvinningsstasjonene har plantene har spredt seg fra hageavfall som blitt levert på
hageavfallsmottaket.
Renovasjon og kundeservice, og returpunkt
Innføring av ny renovasjonsløsning skal først skje 1. oktober 2017. De første 9 månedene av 2017 er
derfor renovasjonskostnadene budsjettert som normalt. Det forventes en fortsatt svak nedgang i
mengde innsamlet papir. Når det gjelder plastemballasje innsamlet på husholdningsnivå, så øker
disse mengdene jevnt. Salg av fraksjoner er derfor budsjettert likt for 2017 som for 2016.
Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS er budsjettert til kr 400 000. Det er behov for bruk av Norkart
for gebyroverføring til eierkommuner fra vårt fagsystem KomTek. I tillegg er det lagt opp til en årlig,
utvidet plukkanalyse av restavfall innsamlet hos Follo Ren sine abonnenter.
Tilskudd til kjøp av kompostbinge som ble innført 1. januar 2016 videreføres også etter at
matavfallssortering innføres. Det gis ett engangstilskudd på 20% av kjøpesum, inntil kr 1 000 per
husstand. Det budsjetteres med kr 30 000 til dette.
Innføringen av ny renovasjonsløsning fra 1. oktober 2017 medfører følgende budsjettendringer:
Salg av fraksjoner vil mangle omsetning for plastemballasje for de siste tre månedene, da disse er
bakt inn i behandlingskostnaden ved sentralsorteringsanlegget til Romerike Avfallsforedling IKS
(ROAF).
Levering av restavfall til ROAF krever en omlasting sentralt i Follo. Det jobbes med etablering av en
slik midlertidig omlastestasjon. Foreløpig estimater på leie av en stasjon for omlasting tilsier at vi vil
få økte kostnader på kr 25 000 per måned, altså kr 75 000 for de siste tre månedene av 2017. Disse
kostnadene er budsjettert på Leie av lokaler, leie av grunn, omlastestasjon. I tillegg er leie av lagertelt
til beholdere overført fra Teigen gjenvinningsstasjon til avdeling Renovasjon da teltet brukes for
oppbevaring av beholdere til renovasjon.
Innføring av utsortering av matavfall innebærer innkjøp av grønne poser til matavfall samt utlevering
av en egen kurv i kjøkkenbenken til sortering hjemme hos hver abonnent. For budsjettering av
kostnader forbundet med dette, har vi brukt ROAF sine erfaringstall på mengder og priser. Det
beregnes et forbruk på 3-4 poser til matavfall per husstand, per uke. Dette tilsvarer 4 ruller (a 45
poser per rull) til en kostnad på 29,- per abonnent per år. Innkjøp av matavfallsposer og avfallssekker
budsjetteres for 2017 til kr 1 540 000. I tillegg kommer innkjøp av selve sorteringskurven på kr
900 000 som er en engangs-kostnad. I fremtiden vil det kun være behov for innkjøp for utlevering til
nye abonnenter.
Det er satt av kr 400 000 til Andre markedstiltak. For å lykkes med implementering av ny
renovasjonsløsning i borettslag og sameier med fellesløsninger, vil det kreve oppsøkende virksomhet.
Det er derfor budsjettert med innleie av lag/foreninger til utlevering av sorteringskurver og poser
samt informasjon. Inkludert i summen er også dispensere for grønne poser som kan henges opp i
avfallsrom i borettslag og sameier.
Follo Ren IKS skal ut på nytt anbud på innsamling av avfall på husholdningsnivå. Ny avtale skal tre i
kraft fra 1. oktober 2017. Vi estimerer at innsamlingskostnadene vil forbli på samme nivå som
tidligere. Innsamling og balletering av plastemballasje bortfaller siste tre måneder. Når vi starter å
20

Follo Ren IKS

Sakspapirer

Styremøte 5/16

levere restavfall til sentralsortering ved ROAF sitt anlegg, vil behandlingskostnaden øke i forhold til i
dag, hvor alt sendes til forbrenning. Budsjettert behandlingskostnad er basert på selvkost beregnet
av ROAF høsten 2015.
Det vil også påløpe transportkostnader fra omlastestasjon og til ROAF sitt anlegg. Totalt sett vil
innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av restavfall være omtrent likt budsjettert for 2017 som
for 2016.
Tilskudd på kr 10 000 per enhet til etablering av nedgravde enheter (avfallsbrønner) i fellesløsninger
opprettholdes.
Totalt budsjett for avdeling for Renovasjon og kundeservice får økning på kr 3 314 000 fra budsjettet
for 2016 der overføringer av personell utgjør kr 980 000.
Det har blitt en endring på våre returpunkter med at alle papir- og plastcontainere er fjernet.
Det arbeides med å opprette flere returpunkt for glass- og metallemballasje, og containere for
tekstilinnsamling, spesielt i borettslag og sameier. Denne delen av virksomheten øker hele tiden
ettersom beholdermassen blir eldre.
Endringen har medført at det har blitt vesentlig mindre forsøplingen på returpunkter, men det
fortsatt behov for hyppig opprydding og vedlikehold. Dette utføres i tillegg bytting, reparasjon og
vedlikehold av renovasjonsutstyr på husstandsnivå samt utlevering av beholdere til nye innbyggere.
Gjenvinningsstasjoner
På gjenvinningsstasjonene selges noen av avfallstypene til mottaksanleggene, dette gjelder papir,
glass- og metallemballasje, PCB-vinduer, metall og EE-avfall.
Prisen for salg av papir endrer seg hvert kvartal, prisen indeksreguleres etter Euwid-indeksen.
Man har valgt å budsjettere med forsiktighet i forhold til pris, og man har lagt seg på gjennomsnittet
av salgspris som har vært i løpet av avtaleperioden. Avtalen for papir går forøvrig ut september 2017.
Innsamlet tonnasje for papir på gjenvinningsstasjonene har økt, totalt sett, med ca. 8 % de to siste
årene, men det varierer noe fra stasjon til stasjon. Noe av grunnen er nedleggelsen av returpunktene
for papp og papir.
Når det gjelder glass- og metallemballasje så blir dette hovedsakelig innsamlet på returpunktene, det
kommer kun inn små mengder på stasjonene. Det er allerede varslet en lav økning i salgsprisen fra
januar 2017.
Vi mottar godtgjørelse for levering av PCB- vinduer. Dette utgjør forholdsvis lav inntekt i løpet av et
år.
Vi har sett at salgsprisen for metall er veldig varierende. Prisen justeres etter Celsa-indeks, og den
kan endre seg inntil fire ganger i løpet av en måned. Grunnet tidvis veldig lav salgspris, er det
budsjettert med snittprisen som var igjennom 2015.
Avtalen for salg av metall går ut i juni 2017, og ny avtale gir et usikkerhetsmoment i forhold til pris.
Gebyrinntekter
Antall private kunder og inntekter økte med 5% på våre gjenvinningsstasjoner i 2015.
Det budsjetteres med en tilsvarende økning i inntekter fra 2015 til 2017.
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Det blir ingen endring av gebyrsatser fra 2017.

Gjenvinningsstasjonene driftes uten store ekstrakostnader for 2017, men noe vedlikehold og
reparasjonen vil allikevel måtte utføres. Det er budsjettert for reparasjon av gjerde, asfaltering og
bedre belysning.
Reparasjon av gjerdene på alle tre gjenvinningsstasjonene kommer av at gjerde rundt stasjonene blir
til tider ødelagt og klippet opp av uvedkommende. På Oppegård er plassen liten, noe som gjør til at
det kan være trangt og man kommer borti gjerde med maskiner eller containere.
Asfalteringen på Teigen gjelder hageavfallsområdet. Dette området som nå er planlagt asfaltert, har
ikke vært asfaltert tidligere. Med asfaltert dekke blir det bedre å bruke maskinene, og det blir
rensligere og enklere både for kunder og ansatte.
Asfalteringen på Oppegård gjelder i hovedsak reparasjoner på området.
Når det gjelder Bølstad er det hageavfallsplassen som har behov for asfaltering på grunn av slitasje.
Hageavfallsplassen på Teigen er mørk og dårlig opplyst, høst og vinter, derfor er det budsjettert med
oppgradering av belysning.
I 2015 hadde vi tilsyn på Teigen av Fylkesmann. En av sakene det ble satt fokus på var sigevann, og
sigevannets påvirkning av det ytre miljøet. Det arbeides nå med et samarbeid med Nesodden
kommune for en felles miljøovervåkning.
Det er satt av midler til flere sigevannsprøver på Teigen i 2017, og det er satt av noen midler på
Bølstad med tanke på tilsvarende problematikk.
Det er beregnet en økning i avfallsmengde med 2 % på gjenvinningsstasjonene ut i fra historiske tall.
Det er noen avtaler som avsluttes i 2017. Det er gjort en gjennomgang for budsjettpriser i forhold til
de signalene man får fra leverandørene, og hva man opplever i markedet med tanke på nye avtaler
og priser.
Følgende avtaler for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfall fra gjenvinningsstasjonene
går ut i 2017: trevirke, impregnert trevirke, restavfall, papir og klorparafinvinduer.
Budsjettet utgjør en økning på ca. 8% i forhold til 2016.
Grave- og rivemasser vil fra 2016 bli kjørt til deponi. Tidligere har ren jord fra Oppegård og Bølstad
blitt levert til grunneier på Bølstad. På Teigen har ren jord lagt til side på stedet. Avfallsmengdene for
denne fraksjonen øker svært mye hvert år.
Det er beregnet en økning på 10 % for Farlig avfall med bakgrunn i fokus på innsamling av denne
avfallstypen.
Prosjekt og utvikling
Et av prosjektene for 2017 blir en videre utredning av ny(e) gjenvinningsstasjon(er).
Det er satt av midler til juridisk bistand for å sikre at bygging av gjenvinningsstasjon(er)
gjennomføres i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser. Samt at det er satt av midler til
konsulenttjenester til prosjektering og kvalitetssikring av ny(e) gjenvinningsstasjon(er), og
omlastestasjon i Follo Rens regi.
Det videreføres kursarrangement for skoler. Alle 4. klassene i våre eierkommuner vil få tilbud om
avfallssafari på våre gjenvinningsstasjoner. Det skal også utvikles et opplegg for barnehagene.
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Administrative oppgaver – kommunikasjon, IT, HMS, innkjøp og økonomi
I forbindelse med innføring av ny bærekraftig renovasjonsløsning vil det i 2017 være behov for økt
informasjon og kommunikasjon til innbyggerne. Budsjett for annonsering, trykk/produksjon, og
andre markedstiltak er økt med ca kr 900 000 for å ta høyde for dette informasjonsbehovet.
Det er satt av 1,5 millioner kroner til distribusjon av startpakker til ny renovasjonsløsning. Startpakker
består av kurv til matavfall, rull med grønne poser samt et informasjonshefte. Prisen baserer seg på
tilsvarende aktivitet utført hos ROAF.
Det er også satt av kr 500 000 til profilering av ca. 20 nye renovasjonsbiler ved kontraktsoppstart i
oktober 2017.
Follo Ren IKS kjøper i dag regnskap- og lønnstjenester. Gjeldende avtale går ut etter endt februar i
2017.
Ny anbudsrunde for denne tjenesten vil bli gjennomført sommeren 2016.
Det er usikkert hva ny avtale vil koste med tanke på erfaring fra forrige anbudsrunde. I dag har vi selv
ansvar for økonomisystemene for regnskap og lønn. Det vurderes i anbudsprosessen om
regnskapsfører vil være ansvarlig for økonomisystemene. Dette gir i så fall lavere leie og
lisenskostnader for IT, men kostnadene vil påløpe i avtalen for tjenesten. Det vil også bli kostnader i
forbindelse med overgang til eventuelt ny leverandør i forhold til implementering av
økonomisystemene.
Det er budsjettert med midler til Kvalitet og sertifisering.
Det er planlagt en sertifisering innen Corporate Social Responsibility (CSR – samfunnsansvar)
gjennom DNV-GL. Standarden «CSR Performance Ladder» bygger på standarder som ISO og OHSAS
og sertifiserer bedriftens arbeid og styringssystemer knyttet til samfunnsansvar. Viser også til
styresak 18/16. Sertifiseringsprosessen skal hjelpe Follo Ren IKS til å fokusere på våre mest vesentlig
risikoer, håndtere dem effektivt og dokumentere arbeidet gjennom sertifisering av en uavhengig
tredjepart.
Arbeidet med sertifiseringen kan påbegynnes høsten 2016.
Finans
Renteinntektene har blitt betydelig lavere de siste årene. Innskuddsrenten er, pr 01.05.2016, på
1,10%. Med tilbakeføring på totalt kr 12 000 000 til kommunene for overskytende driftstilskudd fra
2013, blir grunnlaget for renteinntekter dertil lavere.
Rentekostnader er beregnet til kr 626 000. Rentenivået ligger fra 1,55% til 1,65% på eksisterende lån.
I beregningen for lån som tas opp i 2016 og lånebehov i 2017, er det lagt til grunn at rentenivået er
på 1,65%.
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Kommentarer budsjett til avdeling Bedrift 2017
Avdeling Bedrift består av to områder, mottak av avfall på våre gjenvinningsstasjoner og renovasjon.
Renovasjonstjenestene vi tilbyr er tømming og behandling av samme type avfall som hos
husholdningene, dvs. restavfall og papir. Det er i tillegg tilbud på henting av glass- og
metallemballasje.
Prisstrukturen for kunder på gjenvinningsstasjonene ble endret fra 1. januar 2015 til en mer fleksibel
og rettferdig prismodell i forhold til mengde avfall bedriftskundene leverer. Vi ser at dette har
medført at vi har svak økning i antall næringskunder på gjenvinningsstasjonene og vi regner at denne
økningen vil fortsette. Prisene opprettholdes på dagens nivå. Totale inntekter budsjetteres til
kr 1 100 000.
Personalkostnader budsjetteres til samme nivå som 2016 og er satt til kr 945 000.
Renovasjonstjenesten med tømming og behandling av avfall fra bedrifter vil ha en prisøkning på 2 %
for 2017. Dagens tjenestetilbud vil opprettholdes, og det estimeres med samme kundemasse. Inntekt
på næringsrenovasjon budsjetteres til kr 3 370 000. Totale salgsinntekter budsjetteres til
kr 4 470 000.
Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS inneholder kostnader til kredittsjekk av kunder og oppfølging
av utestående hos kunder. I tillegg er det avsatt midler på kr 100 000 til utredning av en eventuell
satsning på bedriftskundemarkedet.
Budsjettet for bedriftskundeavdelingen er basert på den nye normen for selvkostberegninger.
Resultatet for avdeling Bedrift er budsjettert med et positivt resultat på
kr 967 000. Follo Ren IKS vil føre et nøyaktig Follo for denne avdelingen slik at kryss-subsidiering ikke
forekommer. Dette overskuddet vil bli rapportert inn til skattemyndighetene for normal
selskapsbeskatning.

Investerings- og anskaffelsesbehov av maskiner, utstyr og anlegg i 2017:
Nye låneopptak i 2017 ligger i budsjettet på kr 2,51 millioner.
I henhold til tabellen under, vil det da være, akkumulert, ca. kr 15,66 millioner i lån. Lånerammen i
selskapsavtalen er kr 30 millioner utenom det som er reservert for Kretsløp Follo. Lån på tomten i
Vestby er kr 23,7 millioner.
Da det også må investeres i perioden 2018-2020 må innkjøp av maskiner og utstyr finansieres ved
leasing for ikke å overskride lånerammen.
Representantskapet har oversendt et forslag til en ny selskapsavtale til eierkommunene der også
lånerammen er endret.
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Oversikt låneavtaler, vedtatte lån og budsjetterte lånebehov
Låneforpliktelser og lånebehov
Låneforpliktelser
Maskiner fra 2007
Beholdere fra 2013
Nye lån vedtatt for 2016
Beholdere
Glasscontainere/Nedgravde
Nedgravde returpunkt
Lånebehov i 2017
Beholdere
Nedgravde returpunkt
Glasscontainere
Hjullastercontainere
Stampecontainere
Totalt

Budsjetterte lån 2017

Totalt

31.12.2016
335 000
10 115 000

1 800 000
300 000
600 000

13 150 000

500 000
1 500 000
300 000
160 000
50 000
2 510 000

15 660 000

Låneforpliktelser i prosjekt Kretsløp Follo
Tomt i Vestby
23 717 980

Lånebehov i 2017
Follo Ren bytter, eller setter ut mer enn 2 000 beholdere i året. Det vil også være behov for å kjøpe
beholdere i 2017 som føres som investering.
Det er fremdeles en målsetning om å få etablere nedgravde returpunkt for glass- og metallemballasje
på sentrale steder i våre eierkommuner. Samtidig ønsker man å etablere returpunkt i borettslag og
sameier der dette er mulig. Ved etablering av nye nedgravde returpunkt står Follo Ren IKS for
investeringen.
På returpunktene står det oppstilt containere for innsamling av glass- og metallemballasje.
De siste årene er det byttet en del av containerne siden mange av disse er gamle og utslitte. Det er
fortsatt behov oppgradering, samtidig som det arbeides med å opparbeide flere returpunkt for glassog metallemballasje.
På gjenvinningsstasjonene brukes det hjullastercontainere for noen avfallsfraksjoner på rampa.
Dette er på grunn av plassmangel og logistikk. Det er behov for innkjøp av fire nye
hjullastercontainere i 2017.
Avfallet i de store containerne på rampa blir «stampet» for at man skal kunne få med mest mulig
avfall i containerne ved transport. Våre avtaler for transport, mottak og behandling av avfall
inneholder også containerhold. Siden transportcontainerne ikke er vårt eget eie har man
«stampecontainere» på gjenvinningsstasjonene for å komprimere avfallet. Det er behov for to nye
stampecontainere.
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Oversikt over leasingkostnader for investerings- og innkjøpsbehov.
Bokføres over driftsbudsjettet
Leasingkostnader
Leasing av 3 hjullastere
Leasing av 2 gravemaskiner
Leasing av telt for oppbevaring
av beholdere, Teigen
Leasing av biler, for returpunkt og
Administrasjon
Leasing av teleskoptruck Bølstad
Leasing av 1 gravemaskin
Leie av omlastestasjon, 3 mnd
Sum

Eksisterende avtaler

Nye avtaler

ved leasing

ved leasing fra 2017

Totalt

830 000
590 000

0
0

50 000

0

350 000
53 000
0
0
1 873 000

0
300 000
75 000
375 000

2 248 000

Følgende leasingavtaler videreføres i 2017
Det ble inngått leasingavtale på to gravemaskiner i 2015 til bruk på våre gjenvinningsstasjoner,
leasingavtalen gjelder i 5 år.
Det blir inngått leasingavtale på tre hjullastere i 2016 til bruk på våre gjenvinningsstasjoner, avtalen
skal gjelde i 6 år.
Leasingavtalen for gravemaskiner og hjullastere inneholder også vedlikehold og servicekostnader.
Det ble inngått leasingavtale i 2015 for et stort lagertelt for beholdere som står oppstilt på Teigen,
avtalen gjelder i 5 år.
Det ble inngått leasingavtale for en ny bil i 2015, som erstatning for utgått avtale. Bilen brukes av
administrasjon og avtalen gjelder i 5 år.
Det ble inngått leasingavtaler for to nye kassebiler i 2016. Dette var erstatning for to eldre biler som
har vært eget eie. Bilene går i daglig drift på returpunkt og beholderbytte, avtale gjelder i 5 år.
Det ble videreført en leasingavtale våren 2016 på bil som daglig brukes på returpunkt og
beholderbytter, avtalen gjelder i to år.
Det ble inngått en leasingavtale på truck til Bølstad i 2015. Denne brukes til flytting sorteringsbur,
lasting av små-containere samt sortering av store vinduer.
Nye leasingavtaler i 2017
Det behov for å skifte ut gravemaskin på Bølstad gjenvinningsstasjon. Ny gravemaskin er lagt inn som
en leasingkostnad der også vedlikehold- og servicekostnadene inngår.
I forbindelse med ny renovasjonsløsning fra oktober 2017 vil det være behov for en omlastestasjon.
Det arbeides med å finne en hensiktsmessig lokasjon hvor man kan leie areal og plass for omlasting.
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Økonomisk handlingsplan
Follo Ren IKS 2017 – 2020
Selskapsinformasjon
Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til
enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven og supplerende
bestemmelser gitt av sentrale myndigheter. Follo Ren sin visjon er «Med fokus på innbyggere,
bærekraft og økonomi skal vi gjøre Follo grønnere».
Vår visjon holdes levende gjennom tre bærende elementer; innbyggere, bærekraft og økonomi.
Innbyggere
• Enkelt og riktig – 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
•

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

•

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

Bærekraft
• Bærekraftige tjenester – tjenestene vi tilbyr skal forbruke minimalt av naturressursene
•

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

•

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

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

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

Follo Ren IKS skal være ledende på omdanning av avfall til verdier, til beste for innbyggerne, miljøet
og fremtiden.
Follo Ren IKS skal videre:
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Være kommunenes kompetansesenter i avfallssaker, og på vegne av innbyggerne i
deltakerkommunene sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av avfallet fra
husholdningen.
Oppfylle deltakerkommunenes forpliktelser iht. de kommunale renovasjonsforskriftene til
konkurransedyktige priser og kvalitet. Avfallshåndteringen skal oppfylle norske
miljøvernmyndigheters hovedmål for avfallshåndtering.
Utnytte selskapets kompetanse, ressurser og avtaler til å håndtere næringskunder

Selskapets uttalte målsettinger er å ha fornøyde abonnenter og at selskapet har en høy miljøprofil.
Videre skal drift og innkjøp være så effektivt at gebyrene holdes på et lavt nivå i sammenlikning med
andre renovasjonsselskap. De ansatte i Follo Ren IKS skal ha et godt arbeidsmiljø og være stolt av å
arbeide i selskapet.

Forutsetninger for den økonomiske handlingsplanperioden
Befolkningsvekst og vekst i avfallsmengder
Forventet befolkningsvekst i våre eierkommuner ligger til grunn for våre økninger av kundemasse.
Frem mot 2030 forventes det en befolkningsvekst på 25 % i Follo regionen, dette tilsvarer en økning
på ca. 2 % per år i vår kundemasse. I dag er innbyggertallet på ca. 110.000 tusen som tilsvarer ca
45.000 abonnementer. I 2020 forventer vi å ha ca. 47.500 abonnementer.
Det forventes en årlig økning i
avfallsmengder på 1,2 %. Økningen er
basert på tall fra SSB. Det er ingen
vesentlig endring i restavfallsmengde (kg
pr innbygger) innsamlet fra
husholdningene. Hovedårsaken til at
dette ikke øker, er innføring av
beholdere for papp og papir hos
husholdningene. Papp/papir mengdene i
restavfallet har gått ned og vi har fått
økt utsortering av papp/papir. I
hovedsak er økningen i avfallsmengdene
relatert til innlevering på gjenvinningsstasjonene. Denne avfallsmengden øker mer enn
befolkningsveksten. Hele bildet viser da at avfallsmengdene totalt sett øker, men at mer av avfallet
materialgjenvinnes istedenfor å gå til forbrenning.

Forventet pris og kostnadsutvikling
Inngåtte avtaler indeksreguleres årlig med satser fastsatt i kontrakten.
For nye kontrakter som skal inngås i perioden er kostnadsutviklingen avhengig av markedet både i
Norge og internasjonalt. Her er kostnadsutviklingen mer usikker, men vi forventer en økning på
opptil 2 % basert på dagens svingninger i markedet. Disse hovedpunktene ligger til grunn for
kostnadsutviklingen i renovasjonstjenestene vi tilbyr.
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For årene 2017-2020 ligger budsjettet for 2017 til grunn for forventet pris og kostnadsutviklingen.
Beregningene er basert på kalkulerte indeksreguleringer og forventede nye markedspriser ved
inngåelse av nye kontrakter, som nevnt over. I tillegg fører flere nye pålegg fra Fylkesmannen og
andre myndigheter at kostnadene ved gjenvinningsstasjonene øker mer enn normalt. Nye regler for
sortering av farlig avfall og forbud mot deponi av forurenset jord/stein på gjenvinningsstasjonene gir
også økte kostnader.
Follo Ren budsjetterer med en renovasjonskostnad på kr 834,- per innbygger i 2017. Dette er fortsatt
lavt til sammenlikning med andre selskapers renovasjonskostnader. Gjennomsnittet nasjonalt er i
overkant av 1000 kr pr innbygger beregnet fra Kostra tall, der det er antatt at et abonnement har et
snitt på 2,4 personer.

Personell
Det er ikke gjort endringer i antall stillinger i økonomiplanen.

Utfordringer fram mot 2020
Europakommisjonen la i desember 2015 frem en revidert politikkpakke til støtte for en sirkulær
økonomi – det vil si en økonomi som bidrar til at ressurser forblir i økonomien, også etter at et
produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål (til forskjell fra en mer lineær «bruk og kastøkonomi» som forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall). Pakken
omtales som «a zero waste programme for Europe» – og det er nettopp innenfor avfallsregelverket
det legges frem konkrete og bindende revisjonsforslag. En del av resonnementet er at EU i dag går
glipp av potensielt verdifullt sekundært råmateriale. Økt materialgjenvinning og ombruk skal gi økt
ressurseffektivitet og redusert miljøbelastning, fremme økonomisk vekst og sysselsetting, bidra til
oppnåelsen av klimamål samt redusere EUs avhengighet av å importere råvarer utenfra. Denne
pakken vil følges opp av våre myndigheter. Pakken er fortsatt på høring og en håper på et vedtak
høst/vinter 2016.
For at Follo Ren skal kunne nå målsettingen om sirkulær økonomi og forventede krav til økt
materialgjenvinning og ombruk vil Follo Ren i perioden jobbe med følgende utredninger og
prosjekter:

Videreutvikling av dagens renovasjonssystem
Follo Ren IKS skal i perioden 2017-2020 igangsette ny bærekraftig renovasjonsløsning på
husstandsnivå for Follo Rens eierkommuner. Dette innebærer at husholdningene skal begynne å
sortere ut matavfall og at restavfallet inklusive plastemballasje skal sentralsorteres ved Romerike
avfallsforedling IKS sitt anlegg på Skedsmo. Implementering av renovasjonsløsningen vil foregå i
høsten 2017.

Fremtidens gjenvinningsstasjoner:
Krav til økt kildesortering, innsamling av miljøfarlig avfall og større krav til servicenivå gjør at dagens
tre gjenvinningsstasjoner ikke representerer en standard som er tilfredsstillende. En anbefaling om
hvordan gjenvinningsstasjonene skal bygges ut ble oversendt våre eierkommuner våren 2016 etter
behandling i Follo Ren IKS sitt representantskap. Det er nå opptil våre eierkommuner å enes om et
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vedtak for hvordan denne utbyggingen skal skje. Utbygging eller videreutvikling av dagens
gjenvinningsstasjoner vil foregå i perioden 2017-2020 dersom vedtak gjøres i eierkommunene høsten
2016. Investeringer og kostnader i forbindelse med slike endringer er synliggjort i økonomiplanene
basert på tall fremkommet i oversendt sak til våre eierkommuner.
Omlastestasjon
For å oppnå konkurransedyktige priser i markedet på behandling av avfallet som inngår i tjenestene
Follo Ren tilbyr, skal det bygges en omlastestasjon for avfall hentet hos husholdningene og ved
returpunktene. En omlastestasjon er et enkelt, men lukket bygg der renovasjonsbilene tømmer
avfallet i store containere. Disse fraktes videre på en økonomisk gunstig måte videre til de
behandlingsanleggene som tilbyr beste miljøløsninger og pris. Plassering av en omlastestasjon er
anbefalt til en av våre gjenvinningsstasjoner. En investering i en omlastestasjon skjer i 2018 og er tatt
med i økonomiplanen.
Økt antall returpunkter for glass- og metallemballasje
Innføring av moderne, nedgravde oppsamlingsløsninger for returpunkt og fellesløsninger startet i
2011. Forsøplingen rundt returpunktene er redusert etter at de store containerne for papp/papir og
plastemballasje ble fjernet i februar 2016. Det er behov for etablering av flere enheter til glass- og
metallemballasje på returpunkter og flere av disse vil være i form av nedgravde løsninger. Nedgravde
avfallsbrønner er plassbesparende, renslige, ryddige og fleksible i forhold til endring av fraksjon. Det
vil i denne perioden investeres i nye moderne returpunkt i den enkelte eierkommune og i større
sameier og borettslag.

Fokus på økt innsamling av matavfall, tekstiler og farlig avfall
Avfallsstrategien til regjeringen har fokus på økt innsamling av matavfall, tekstiler og farlig avfall.
Follo Ren IKS skal innføre matavfallssortering i løpet av 2017, noe som er i tråd med avfallsstrategien.
Det er svært god miljøpolitikk å få økt ombruk og gjenvinning av tekstiler samtidig som det er
økonomiske gevinster å hindre at dette kommer i restavfallet.
Det er viktig å få farlig avfall ut av restavfallet da spredning av miljøgifter fra denne typen avfall
forringer vårt ytre miljø.

Igangsetting av tiltak for å lukke utfordringene
Tiltak som vedrører budsjettet og økonomiplaner
Videreutvikling av dagens renovasjonssystem
Representantskapet i Follo Ren IKS vedtok våren 2016 å igangsette ny bærekraftig
renovasjonsløsning på husstandsnivå i løpet av 2017- Dette innebærer at husholdningen skal
begynne med matavfallssortering og at restavfallet inklusive plastemballasje skal sentralsorteres ved
Romerike avfallsforedlings anlegg på Skedsmo. Sentralsortering av plastemballasje sørger for at
dobbelt så mye plastemballasje går til materialgjenvinning. Det er beregnet en økning i
renovasjonsgebyret på i underkant av 200 kr pr innbygger.
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Dagens avtaler på henting og behandling av husholdningsavfall går ut høsten 2017. I økonomiplanen
er dagens priser justert for prisstigning og befolkningsvekst videreført ut 2017.
Fremtidens gjenvinningsstasjoner og omlastestasjon
Representantskapet oversendte sak om Follo Rens gjenvinningsstasjoner og omlastestasjon til
behandling i eierkommunen i løpet av høsten 2016. Videre fremdrift vil utarbeides når
eierkommunene har gjort vedtak i saken.
Fokus på økt innsamling av matavfall, tekstiler og farlig avfall
Det skal i denne perioden være fokus på innsamling av matavfall, tekstiler og farlig avfall. Målet er å
få ut mer matavfall, tekstiler og farlig avfall fra restavfallet.
Ved innføring av ny bærekraftig renovasjonsløsning på husstandsnivå i 2017 vil bred informasjon om
hvordan matavfallet skal sorteres ut gis.
Når det gjelder tekstiler skal innbyggerne motta god informasjon på hvilke type tekstiler som skal
leveres inn og returpunkttettheten for tekstilinnsamlingen skal økes. For å få til dette har Follo Ren
inngått samarbeid med de to største aktørene på innsamling av tøy, sko og tekstiler i Norge.
”Miljøboksen” er utlevert til mange av våre abonnenter. I denne perioden vil Follo Ren fortsette å
informere innbyggerne om hva som skal sorteres i denne boksen. Når de røde boksene blir fulle av
batterier, lyspærer og annen småelektronikk, kan man gratis levere disse på en gjenvinningsstasjon.
For borettslag og lignende vil Follo Ren tilby større avfallsbeholdere i fellesanlegg som hentes av
renovasjonsselskapet uten kostnad.
For å ha kontroll på at mengden av matavfall, tekstiler og farlig avfall går ned i restavfallet vil det
regelmessig bli utført plukkanalyser av restavfallet. Denne analysen kartlegger innholdet i
restavfallsbeholderen.

Tiltak som vedrører budsjett for Avdeling Bedrift/næringskunder
Denne avdelingen er skilt ut fra selvkostregimet slik at kryssubsidiering ikke skal forekomme. Per i
dag har Follo Ren ca 260 aktive bedriftskunder med renovasjon og gjenvinningsstasjonene brukes av
stadig flere næringskunder.
Follo Ren vil høsten 2016 fremlegge styresak om eventuell videre satsning på
bedriftskundemarkedet. En større satsning må utredes og behov for investeringer i kjøretøy, utstyr
og personell klargjøres. En anbefalt modell vil kunne være å skille denne aktiviteten ut i et eget
datterselskap som da tydelig skilles fra selvkostområdet.
Det legges ikke opp til noen investeringer i maskiner og utstyr på kort sikt.

Tiltak som vedrører investeringsbudsjettet
Videreutvikling av våre tre gjenvinningsstasjoner
Representantskapet har oversendt sak om hvordan gjenvinningsstasjonene bør videreutvikles i
fremtiden.
Det er to konsepter som er vurdert hvorav en er anbefalt. Det anbefalte konseptet er mobile
gjenvinningsstasjoner i tilknytning til en moderne felles gjenvinningsstasjon plassert i Vinterbroområdet.
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I investeringsbudsjettet er det investeringen for den anbefalte løsningen som er lagt inn.
Økt antall returpunkter for glass- og metallemballasje
Innføring av moderne, nedgravde oppsamlingsløsninger for returpunkt og fellesløsninger startet i
2011. Forsøplingen rundt returpunktene er redusert etter at de store containerne for papp/papir og
plastemballasje ble fjernet i februar 2016. Det er behov for etablering av flere enheter til glass- og
metallemballasje på returpunkter og flere av disse vil være i form av nedgravde løsninger. Nedgravde
avfallsbrønner er plassbesparende, renslige, ryddige og fleksible i forhold til endring av fraksjon. Det
vil i denne perioden investeres i nye moderne returpunkt i den enkelte eierkommune og i større
sameier og borettslag.

Økonomiplan 2017 – 2020
Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene i 2017
Kommune

Eierandeler*

Fordeling av driftstilskudd 2017*

Frogn kommune

16,60 %

15 565 322

Nesodden kommune

17,00 %

15 940 390

Oppegård kommune

23,80 %

22 316 546

Ski kommune

26,10 %

24 473 187

Ås kommune

16,50 %

15 471 555

100,00 %

93 767 000

Totalt

*I forbindelse med mulig ny selskapsavtale, vil eierandelene og fordeling av driftstilskudd bli endret.

Budsjett og Økonomiplan 2017 -2020
Avdelinger

år 2018

år 2019

Admi ni s tra s jon

år 2017
22 218 000

22 662 360

23 115 607

23 577 919

101 Renova s jon

44 171 000

48 461 220

49 430 444

50 419 053

102 Returpunkt

2 633 000

2 685 660

2 739 373

2 794 161

104 Tei gen

7 147 000

7 289 940

105 Oppegå rd

7 759 000

7 914 180

106 Bøl s ta d

9 839 000

10 035 780
24 594 000

25 085 880

99 049 140

99 879 425

101 877 013

år 2017

år 2018

Ny gjenvi nni ngs s ta s jon
Driftstilskudd

93 767 000

år 2020

Forventet budsjett og driftstilskudd 2017 - 2020
Kommune

Eierandeler

år 2019

år 2020

Frogn kommune

16,60 %

15 565 322

16 442 157

16 579 985

16 911 584

Nes odden kommune

17,00 %

15 940 390

16 838 354

16 979 502

17 319 092

Oppegå rd kommune

23,80 %

22 316 546

23 573 695

23 771 303

24 246 729

Ski kommune

26,10 %

24 473 187

25 851 826

26 068 530

26 589 900

Ås kommune

16,50 %

15 471 555

16 343 108

16 480 105

16 809 707

100,00 %

93 767 000

99 049 140

99 879 425

101 877 013

Totalt
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*Fra 2018 er det forutsatt at det er innført utvidet kildesortering av bl.a. matavfall til en merkostnad på kr 200,per abonnent.
**Fra 2019 er det forutsatt drift av mobile gjenvinningsstasjoner og en stor gjenvinningsstasjon uten økning pr
abonnent.

Investeringer 2017 -2020*
2017
Beholdere
Nedgravde returpunkt
Glasscontainere
Hjullastercontainere
Stampecontainere

500 000
1 500 000
300 000
160 000
50 000

2018
Nedgravde returpunkt
Utskifting av containere
Nye beholdere
Ny gjenvinningsstasjon
Omlastestasjon
Sum

800 000
300 000
800 000
168 000 000
23 000 000
192 900 000

2019
Utskifting av containere
Nye beholdere
Sum

200 000
800 000
1 000 000

2020
Utskifting av containere
Nye beholdere
Sum

200 000
800 000
1 000 000

*Investeringsplanen er basert på dagens renovasjonsløsninger og dagens gjenvinningsstasjoner.

Kommentarer til investeringsbehovet fram til 2020:
Investering i en moderne felles gjenvinningsstasjon, bygging av en omlastestasjon er basert på
utredninger gjennomført høst 2015.
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Forslag til beredskapsplan for økonomisk innsparing på minimum 2,5 % i
prioritert rekkefølge
Følgende er ikke en del av budsjettet, men selskapets svar på representantskapets pålegg om å
synliggjøre mulighet for 2,5 % innsparing. Beredskapsplanen blir løpende vurdert.
Follo Ren IKS’ foreslåtte budsjett for 2017 har en ramme på 93,767 millioner kroner.
2,5 % av dette utgjør ca 2,3 millioner kroner.

Reduserte åpningstider på gjenvinningsstasjonene
Ved å redusere åpningstidene på gjenvinningsstasjonene vil man ha behov for mindre bemanning og
lavere driftsutgifter på maskiner. Innsparingspotensial er estimert til inntil ca. kr 1 500 000.
Konsekvensene av dette er redusert service til innbyggerne, økt forsøpling ute i kommunene og
lavere gjenvinningsgrad.

Økning i prisene på gjenvinningsstasjonene
Ved å øke gebyrprisene med 30 % vil de samlede inntekter øke med kr 1 200 000.

Reduksjon av informasjonsbudsjettet
Det vil være mulig å redusere informasjonsbudsjettet for en periode med kr 300 000. Innsparingene
vil gå ut over omdømme av Follo Ren IKS på grunn av mindre tilgjengelig informasjon for
abonnentene. Servicen på internettsidene vil bli dårligere.

Totalsum for forslagene utgjør en estimert innsparing på ca. kr 3 000 000 som utgjør 3,2 % av
budsjett.
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Tildeling av enerett for sentralsortering og viderebehandling av restavfall
innsamlet på husstandsnivå

Forslag til styrevedtak:
Styret i Follo Ren IKS vedtar å tildele enerett til ROAF IKS på restavfall innsamlet på husstandsnivå
(restavfallsbeholderen) for sentralsortering, viderebehandling og avsetning, jf anskaffelsesforskriftens
§ 1-3 bokstav h). Sentralsorterings-, viderebehandlings- og avsetningstjenesten skal kompenseres
utifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34. Eneretten gjelder fra 1. oktober 2017 og varer så
lenge som nødvendig og maks 10 år.
Godkjent vedtak om enerettstildeling til Romerike avfallsforedling IKS skal kunngjøres på Follo Ren IKS
og Romerike avfallsforedling IKS sine nettsider.

Bakgrunn for saken
Follo Ren IKS skal igangsette ny bærekraftig renovasjonsløsning i 2017 jf vedtak gjort i styrende
organer.
Styrets vedtak den 31. mars 2016 sak 9/16:
Styrets anbefaling til representantskapet i Follo Ren IKS:
Representantskapet godkjenner at Follo Ren IKS innfører kildesortering av mat i løpet av året 2017.
Videre anbefaler representantskapet at Follo Ren IKS inngår avtale om sentralsortering av avfall med
ROAF (Romerike Avfallsforedling) som har varighet på opptil syv år med mulighet for opsjon på
forlengelser.
Representantskapets vedtak i sak 8/16 «Ny bærekraftig renovasjonsløsning i 2017» den 18 april med
følgende ordlyd:
Representantskapet godkjenner at Follo Ren IKS innfører kildesortering av mat i løpet av året 2017.
Videre anbefaler representantskapet at Follo Ren IKS inngår avtale om sentralsortering av avfall med
ROAF (Romerike Avfallsforedling) som har varighet på opptil syv år med mulighet for opsjon på
forlengelser.
For å kunne igangsette den nye bærekraftige renovasjonsløsningen er det behov for å tildele
Romerike avfallsforedling IKS enerett på sortering, viderebehandling og avsetning av restavfallet
hentet på husstandsnivå (innholdet i restavfallsbeholderen).

Saksutredning
De styrende organer i Follo Ren IKS vedtok i hhv styresak 9/16 «Ny bærekraftig renovasjonsløsning i
2017» og representantskapssak 8/16 «Ny bærekraftig renovasjonsløsning i 2017» og anbefale Follo
Ren IKS å inngå avtale om sentralsortering av restavfall, bestående av matavfall i grønn pose og
plastemballasje sammen med restavfallet, med Romerike Avfallsforedling IKS, heretter ROAF IKS.
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Anbefalingen ble gjort på grunnlag av vedtak av ny strategi, utredninger og vurderinger av ulike
løsninger for hvorledes oppgaven knyttet til sortering og viderebehandling av restavfallet hentet på
husstandsnivå fra deltakerkommunene best mulig løses. Konklusjonen på dette arbeidet ble gjort i
ovennevnte styresak og representantskapssak.
Styret i Follo Ren IKS vedtok 15.desember 2015 en strategi for Follo Ren IKS fra 2016-2025.
I strategiplanen fremgår det at dagens renovasjonsløsning ikke tilfredsstiller fremtidens forventede
krav, eller egne målsettinger, til avfallshåndtering og materialgjenvinningsgrad. Det vises til EUs
forslag til nytt avfallsrammedirektiv der det forventes at gjenbruks- og materialgjenvinningsgrad
settes til 65% innen 2025 og 70% innen 2030. Forslaget til nytt avfallsrammedirektiv har også
strengere krav til kildesortering av matavfall. Norges avfallsstrategi bygger i likhet med EU på et
avfallshierarki hvor deponering ikke er ønsket, og hvor materialgjenvinning og energiutnyttelse er
alternative behandlingsløsninger til deponi. Nasjonal målsetning er at mengden avfall til gjenvinning
(material- og energigjenvinning) skal være 80%, basert på at mengden avfall til gjenvinning skal økes i
tråd med det som er samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå.
Det er vedtatt i styrets strategiplan for 2016-2025 at Follo Ren skal legge til rette for at våre
innbyggere skal sortere riktig, og at restavfallsmengden innsamlet på husstandsnivå skal reduseres
med 30 %.
Ny bærekraftig renovasjonsløsning – vedtak i styret og representantskap våren 2016.
Som ledd i å iverksette en ny og bærekraftig renovasjonsløsning, vedtok Follo Ren IKS styrende
organer å igangsette matavfallssortering i løpet av 2017 og inngå et samarbeide med ROAF IKS.
Sistnevnte har som første renovasjonsselskap i Norge planlagt og bygd et sentralsorteringsanlegg der
matavfall i grønne poser og plastemballasje sorteres ut fra restavfallet. Anlegget åpnet januar 2014,
og består av en rekke ulike sorteringsmaskiner og transportbånd som sorterer ut verdiene i
restavfallet hentet på husstandsnivå. ROAF har et innsamlingssystem som er likt det Follo Ren har i
dag (to beholdere på husstandsnivå). ROAF har kapasitet til å håndtere 20 000 tonn fra Follo Ren IKS.
Anlegget har også kapasitet til å håndtere en økning i restavfallsmengde helt opp til 60 000 tonn.
ROAF IKS er et offentligrettslig organ som samler inn og behandler avfallet til selvkost. Avfallets
sammensetning er nokså lik i de respektive eierkommunene til Follo Ren og ROAF, og ROAFs anlegg
kan derfor benyttes av Follo Ren for å oppnå økt materialgjenvinning. Dette innebærer også at man
skal benytte ROAFs nedstrømsløsninger for viderebehandling av avfallet. Nedstrømsløsningene til
ROAF konkurranseutsettes iht LOA Og FOA.
Løsningen er den som gir best kost/nytte effekt i forhold til andre samarbeidsmuligheter som er
vurdert. Det er ingen markedsløsninger som tilbyr tilsvarende løsninger jf styresak 9/16 og
representantskapssak 8/16. Ved å inngå samarbeid med ROAF slipper Follo Ren å investere i eget
sorteringsanlegg for å oppnå samme utsorteringsgrad, og den samfunnsøkonomiske nytten ved å
utnytte kapasiteten i eksisterende anlegg er betydelig. Styret har vurdert og finner ikke at en avtale
med ROAF IKS vil være konkurransebegrensende eller i strid med regelverket for offentlige
anskaffelser da avfallet håndtert ved ROAF sitt sentralsorteringsanlegg vil tilflyte dagens avfalls- og
gjenvinningsmarked i etterkant av sentralsorteringen.
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Miljømessige vurderinger viser at et samarbeid med ROAF vil føre til økt materialgjenvinning, noe
som er en målsetning både nasjonalt og på europeisk nivå. Det vil ha en positiv klimaeffekt. Ved
kildesortering av matavfall forventes at ca. 50% av den totale matavfallsmengden sorteres ut til
biogass og gjødsel/jordprodukter. Da reduseres mengden matavfall til forbrenning, noe som gir en
ytterligere positiv miljøeffekt. Ved sentralsortering av plastemballasje vil man få 35-50% mer
plastemballasje til gjenvinning enn ved kildesortering. Dette innebærer en sterk reduksjon i CO2
utslipp forbundet med plastproduksjon fra jomfruelig olje. Anlegget sorterer også feilkastet metall og
papp/papir ut, noe som bidrar til ytterligere materialgjenvinning.
Denne renovasjonsløsningen vil også bidra til minimal forurensing fra transport da Follo Ren kan
fortsette med 14. dagers tømming på restavfall og hver 4. uke på papp/papir. Siden flere avfallstyper
transporteres sammen (matavfall, restavfall og plast), vil belastningen fra renovasjonsbiler være
lavere enn ved løsninger som krever tømming av disse avfallstyper hver for seg. Levering til ROAF sitt
anlegg vil innebære noe lenger transport en dagens levering til Klemetsrud anlegget (forbrenning),
men miljøbelastningen forbundet med transport vil ikke bli større. I dag kjører alle renovasjonsbilene
inn til Klemetsrud og tømmer hver dag/2 ganger per dag, mens avstanden til omlastestasjon vil bli
kortere. Transporten fra omlastestasjon til anlegget vil skje i større containere, og dermed gi færre
turer. Det vil også tilstrebes en returtransport-løsning.
Det foreslås derfor at ROAF tildeles enerett for sentralsortering og viderebehandling av restavfall
innsamlet på husstandsnivå som Follo Ren har ansvaret for. Dette omfatter innholdet i
restavfallsbeholderen som er matavfall sortert i grønne poser og restavfallsposer med
plastemballasje.
En tildeling av enerett på avfall til avfallsselskaper som er offentligrettslige organ og driver til
selvkost, har vært akseptert av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, og Eftas
Overvåkingsorgan, ESA. Et vilkår er at eneretten som tildeles uten forutgående anbud, skjer under
forutsetning av at kontraktsprisen er basert på selvkost. Kontrakten med ROAF vil ha en
prismekanisme basert på selvkost i henhold til prinsipper fastsatt i Miljødirektoratets veileder for
beregning av gebyr på avfallssektoren (M-238) og avfallsforskriften kap. 15.
Oppsummering.
For å sikre Follo Ren IKS sitt behov for de aktuelle tjenesteytelser i et langt tidsperspektiv er det
styrets vurdering at ROAF IKS gis oppgaven med sentralsortering og viderebehandling for innsamlet
restavfall på husstandsnivå som en enerett. En enerettstildeling til ROAF IKS vil gi Follo Ren IKS den
mest kostnadsbesparende, stabile og miljømessige beste løsning for å dekke behovet for
sentralsortering og viderebehandling for innsamlet restavfall på husstandsnivå i lang tid fremover.
Tildelingen gjelder fra 1. oktober 2017 og har en varighet på syv år med mulighet for opsjon på
forlengelser inntil tre år.

Anbefaling
Follo Ren IKS har vurdert relevant marked for de nødvendige tjenesteytelser, og fastslår at ROAF IKS
vil være den best egnede leverandøren. Et samarbeid med ROAF IKs vil sikre at mer av restavfallet
blir gjenvunnet i form av plastemballasje, metall og noe papir. Viderebehandlingen av det resterende
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restavfallet, matavfallet og salg av materialet gjennomføres iht LOA og FOA. ROAF IKS er et
offentligrettslig organ i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2 (2).
ROAF IKS har tilstrekkelige ressurser og kapasitet til å utføre de aktuelle tjenesteytelsene ovenfor
Follo Ren IKS. ROAF IKS vil også kunne tilby tjenestene i uoverskuelig tid og til selvkost. Ved
tjenesteytelser fra ROAF IKS, vil Follo Ren IKS få en kostnadseffektiv og stabil tjenesteleverandør, som
kan sikre kontinuitet i Follo Ren IKS sitt løpende behov for sorterings- og viderebehandlingstjenester
knyttet til innsamlet restavfall på husstandsnivå.
Follo Ren IKS anbefaler styret og tildele ROAF eneretten på restavfall innsamlet på husstandsnivå
(restavfallsbeholderen) som Follo Ren har ansvaret for. Dette omfatter alt matavfall og
plastemballasje, og alt annet avfall som samles inn fra husholdningene i restavfallsbeholderen. Avfall
i papp/papir beholderen, fra returpunkter og gjenvinningsstasjoner og annet avfall som ikke inngår i
restavfallsbeholderen inngår ikke i enerettstildelingen.
Det anbefales at tildelingen gjelder fra 1. oktober 2017 og varer så lenge som nødvendig og maks 10
år.
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