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Øk onomirapport 3 .kvartal 2015

Vedlegg:

1/32/15 Driftsregnskap 1.halvår 2015_selvkost
2/32/15 Driftsregnskap 1.halvår_Bedrift/Næringskunder

F orslag til styrevedtak:
Styret tar økonomirapporteringen for 3.kvartal 2015 til orientering
Sak sopplysninger:
Regnskapet 3.kvartal 2015 viser et overskudd på kr 14 627 000 for selvkostområdet som er
kr 12 287 000 bedre enn budsjett. Resultatet for avdeling bedrift som tar hånd om næringsavfallet ble
kr 947 000 som er kr 182 000 bak budsjett.
En del av forklaringen på det store overskuddet på selvkostområdet er at innføringen av den nye ordningen
med plastinnsamlingen ble forsinket med fire måneder til august på grunn av klager på anbudet. Det nye
anbudet ble også mye billigere enn budsjettert samtidig som kostnader for tre måneder med transport og
behandling ble «spart». Personalkostnadene har et stort positivt avvik på grunn av store refusjoner av
sykepenger og feil periodisering av feriepenger i budsjettet. Store budsjetterte kostnader til vedlikehold og
forbedringer på Teigen og Bølstad gjenvinningsstasjoner er blitt skjøvet på i påvente av rapport fra
Fylkesmannen om bruk av egne utsorterte inerte masser som underlag for interne veier og områder.
Innføring av nytt IT- og datasystem ble utsatt med seks måneder på grunn av en kompleks anbudsrunde
med forhandlinger. Budsjetterte kostnader for seks måneder er spart og gir et positivt avvik i
driftsregnskapet.

Resultat pr SEPTEMBER 2015 avd 100-117
DRIFTSINNTEKTER
Sum Pliktig Salgsinntekter
Sum Andre salgsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

Regnskap
2015

Budsjett 2015

Avvik 2015

77 349
173
77 522

78 065
0
78 065

-716
173
-543

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

88
15 127
1 939
45 452
62 606

22
18 110
2 234
55 104
75 470

66
-2 983
-295
-9 652
-12 864

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

14 916
467
10
757
9
-289
0
14 627

2 595
555
8
660
8
-105
150
2 340

12 321
-88
2
97
1
-184
-150
12 287
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DRIFTSINNTEKTER
Sum Pliktig Salgsinntekter
Sum Andre salgsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
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Regnskap
2015

DRIFTSKOSTNADER
Sum Varekostnader
Sum Personalkostnader
Sum Avskrivninger
Sum Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Sum Finansinntekter
Sum Andre Finansinntekter
Sum Finanskostnader
Sum Andre Finanskostnader
Sum Finans
Årsresultat

Resultat pr SEPTEMBER 2015
Avdeling 100-117
100 Driftstilskudd fra kommunene
101 Renovasjon
102 Returpunkt
104 Teigen
105 Oppegård
106 Bølstad
110 Drift
111 Administrasjon
112 Økonomi
113 Personal
114 Informasjon og IKT
116 Innkjøp
117 Daglig leder

Budsjett 2015

Avvik 2015

2 986
0
2 986

2 982
0
2 982

-4
0
-4

0
566
25
1 449
2 039

60
737
19
1 038
1 854

-60
-172
6
411
186

947
0
0
0
0
0
947

1 128
0
0
0
0
0
1 128

-182
0
0
0
0
0
-182

Hittil i år
Budsjett

Virkelig

Avvik

66 518
-25 068
-2 863
-3 496
-4 365
-4 987
-1 767
-2 946
-1 026
-1 808
-1 518
-707
-1 340

66 518
-26 748
-4 222
-7 666
-5 433
-5 116
-2 163
-3 008
-997
-1 865
-2 975
-847
-3 137

0
1 680
1 358
4 170
1 068
129
396
62
-29
57
1 457
140
1 797

SUM

14 627

2 340

12 287

100 Driftstilskudd fra kommunene

66 518

66 518

0

SUM

66 518

66 518

0
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Økonomirapportering pr 3. kvartal 2015, Follo Ren IKS
Gjelder avdelingene 100 - 117
Budsjettet er i hovedsak periodisert med basis fra tidligere år. Noen kontoer er periodisert mot
erfaringsmessige svingninger i gjennom året og andre kontoer er periodisert fordelt likt på 12 mnd.
Enkelte kostnader blir fakturert oss en til to ganger i året. Derfor kan resultat mot budsjett se
avvikende ut på noen av kontoene, men dette jevner seg ut i løpet av året.

Driftsinntekter
Salg av fraksjoner
Inntekter for salg av fraksjoner ligger lavere enn budsjett. Dette gjelder både returpunkt og
gjenvinningsstasjonene. Inntektene påvirkes av lavere papirmengder og lavere pris for metall.
Men periodiseringen av budsjett for 3. kvartal gir også et stort avvik for salg av fraksjoner.
Prisen for salg av papir indeksreguleres pr kvartal. Ved budsjettering ble de t kalkulert med kr 480 pr
tonn i salgspris. Utviklingen i år har vært som følger:
1. kvartal kr 480 pr tonn
2. kvartal kr 432 pr tonn
3. kvartal kr 445 pr tonn
4. kvartal vil være kr 506 pr tonn
Innsamlet papirtonnasje totalt sett, har det sunket med ca. 330 tonn sammenlignet med
samme 3. kvartal 2014. Det samles inn mindre papir enn tidligere da det er mindre aviser og reklame
ut til forbrukere.
Prisen for salg av metall reguleres av Celsa-indeksen og kan reguleres inntil 4 ganger
pr mnd. Ved budsjettering ble det kalkulert med kr 1 300 pr tonn. Dette var lavere enn hva prisen var
i tidspunktet for budsjettarbeidet med tanke på svingninger.
I løpet av 3. kvartal har prisen sunket med totalt kr 350 kr pr tonn.
Pr 1. juli var prisen kr 1 302 pr tonn, og pr 30. september er prisen kr 952 pr tonn. Prisen har fortsatt
å synke i 4. kvartal.
Høyeste salgspris i 2015 var i første halvdel av januar, hvor prisen var kr 1 527 pr tonn.
Snittprisen for 2015 pr 3. kvartal er kr 1 218 pr tonn.
Tonnasjen sammenlignet pr 3. kvartal 2014, så har vi samlet inn 70 tonn mer metall i 2015.
Gebyrinntekter
Gebyrinntekter for 2015 for private kunder på gjenvinningsstasjonene, ser ut til å ende litt lavere enn
budsjettert.
Diverse viderefakturering
Inntektene gjelder i hovedsak fakturering, vasking av nedgravde avfallscontainere hvor Follo Ren har
hatt kostnaden fra leverandør. Det er gjort en konteringsendring i 4. kvartal slik at konto for
kostnadene blir redusert.
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Salg av anleggsmidler
Det ble solgt anleggsmidler som ga økte inntekter på tilsammen kr 155 000 i 3. kvartal.
Denne inntekten er ikke budsjettert, og dette gjelder salg av:
Ljungby Oppegård - kr 45 000
Volvo Teigen - kr 300 000
Avskrivning av maskinene utgjorde kr 190 000.
Salg av Volvo på Oppegård på kr 280 000 kommer først på 4. kvartal.

Personalkostnad
Totalt sett ser det ut til at personalkostnader har et meget positivt resultat etter 3. kvartal.
Som tidligere nevnt så er budsjettet periodisert. For lønn- og sosiale kostnader er budsjettet
periodisert flatt på 12 mnd. Men i juni utbetales det ikke fastlønn, da er det utbetaling av
feriepenger. Dette gir avvik mellom resultat og budsjett.
Lønn til faste ansatte
Noen av grunnen for positivt avvik på Lønn til faste ansatte oppstår fordi det er periodisert
med lønn i juni, men i denne mnd. utbetales det feriepenger. Dette påvirker da også andre
sosiale kostnader.
I tillegg kan nevnes at på en av våre gjenvinningsstasjoner har det kun vært to - tre ansatte
som har vært lønnet med fast lønn gjennomstore deler av året. En av stillingene har vært
vakant over lengre tid, denne stillingen ble lyst ut og besatt i 3. kvartal. En ansatt har hatt
permisjon, men har nå sagt opp sin stilling. Bemanningen for disse stillingene har vært
lønnet som vikar i begynnelsen av året og ble endret til vikariat i mars. Mindreforbruk på fast
lønn på denne gjenvinningsstasjonen utgjør pr 3. kvartal, kr 530 000.
Det kan også nevnes at det er besparelse på fastlønn på ca kr 100 000 i forbindelse med
endring i ansettelse.
Vikariat
Vi har midlertidig bemanning i vikariater for å dekke opp en vakant stilling, langtidssykemeldte,
barselpermisjon og annen kortere permisjon. Frem til i mars har vikarer i slike tilfeller blitt lønnet
over vikarbudsjettet. Dette gir misvisende tall i forhold til budsjetterte midler til vikarbruk. Derfor
opprettet vi en ny konto hvor vi lønner de som etter hvert går over til å være fast vikar for
langtidssykemeldte, og for vikar ved permisjoner.
Lønn til vikarer
For å ha riktig bemanning har det påløpt noen ekstra kostnader for vikar på timer med tanke på
færre faste ansatte på en av våre gjenvinningsstasjoner.
Lønn ekstrahjelp
Det vil påløpe kostnader for ekstrahjelp i oppstarten av 4. kvartal, oktober, da
engasjementstillingene avsluttes pr 30.09. Det har vært behov for ekstra bemanning for å drifte
gjenvinningsstasjonene optimalt i forhold til kunder og avfallsmengder.
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Det var budsjettert med ekstrahjelp til oppmåling av gangavstand. I etterkant valgte man å kjøpe inn
denne tjenesten av renovatørene som er ute i feltet hver dag og kjenner til standplasser for
beholdere.
Lønn til engasjement
Det benyttes engasjement- /sesongansatte i sommerhalvåret for å dekke opp bemanningen i den
mest travle tiden på året. For en av gjenvinningsstasjonene har det blitt budsjettert med
sesongansatt under lønn til faste ansatte, men dette medfører ikke riktighet med tanke på bokføring.
Derfor er det et negativt avvik på konto for engasjement, men lønn- og sosiale kostnader er
hensynstatt i budsjettet.
Pensjon
Pensjonskostnader pr 3. kvartal ligger godt an i forhold til budsjett.
Refusjon sykepenger
Det er langtidssykemeldte og ansatte i barselpermisjon i bedriften som genererer refusjon av
sykepenger. For en av stillingene er det ikke satt inn noen i midlertidig vikariat, arbeidsoppgavene
har vært fordelt internt. Refusjon av sykepenger utgjør totalt kr 1 100 000.
Yrkesskadeforsikring
Faktura for yrkesskadeforsikring kommer i slutten av året. Det er utbetaling av kundeutbytte fra vår
leverandør Gjensidige som gir inntekter.

Driftskostnader
Leie av maskiner
Det er budsjettert med leasing av to gravemaskiner for hele 2015, men disse har først blitt levert nå i
3. kvartal. I mai gikk en av våre eldre hjullastere i stykker. Som erstatning ble det leaset inn en annen
hjullaster i påvente av budsjett for 2016 og investering av ny. Med sen oppstart av leasingavtale for
nye gravemaskiner vil det være et positivt avvik selv med uventet kostnad for leasing av en hjullaster.
Leie, lisenser og serviceavtaler datasystemer
Pr 3. kvartal ligger vi langt under budsjett pga. periodisering og at mange av de store fakturaene
forfaller på slutten av året.
Leasing av transportmidler
Det er budsjettert med leasing av ny bil i hele 2015. Bilen er erstatning for en av de som er i daglig
drift med rydding av returpunkt og utkjøring av beholdere. Leasingavtale er inngått og bilen blir
levert først i slutten av 4. kvartal.
Inventar, mobiler, utstyr og IT-utstyr
Det er budsjettert med inventar og IT-utstyr med tanke på Farlig avfallsbygg på Bølstad og Teigen.
Videre prosjektering av disse byggene har nå stoppet med tanke på utredning av en stor
gjenvinningsstasjon.
Det er budsjettert for innkjøp av IT-utstyr i påvente av ny IT-driftsavtale. Ny avtale ble inngått i 3.
kvartal, med oppstart medio desember, og inngåelse av denne avtalen vil også føre til en del
utskiftning av brukerterminaler i administrasjonen, og brukerterminaler og kommunikasjonsutstyr
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(switcher, koblingsbokser, nettverkstrekk osv.) på gjenvinningsstasjonene, da dette utstyret er
gammelt og trenger utskiftning.
Men det kan bli en endring her som gjør til at dette utstyret vil bli leaset og ikke kjøpt inn.
Det var også budsjettert med innkjøp av nye servere. Dette er ikke lenger aktuelt, da vi i den nye
driftsavtale på IT skal leie serverplass hos leverandør.
Innkjøp av avfallssekker
Dette gjelder sekker til plastinnsamlingen på husstandnivå. Sekkene har blitt kjøpt inn og levert ut
i 3. kvartal. Det ble gjort en budsjettendring fra Styrets disposisjon til innkjøp av avfallssekker, ref.
styresak 19/15 «Økt materialgjenvinning og innsamling av plastemballasje».
Pr 3. kvartal er det brukt kr 485 000 på innkjøp av sekker til plastinnsamling og dette er kr 48 000 mer
enn det var budsjettert med. Det er i oppstart gått ut mer sekker enn beregnet siden alle borettslag
og sameier også startet opp med innsamling av plast i sekker og ikke beholdere.
Innkjøp av miljøboks
Innkjøp av miljøbokser var budsjettert til kr 675 000 pr 3. kvartal, men er delvis ført som investering i
stedet. Kr 298 000 er feil kontert og skulle vært ført som investering med avskrivning.
Reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg
Det er budsjettert med asfaltering av et større areal på Teigen i 2015. Dette vil ikke bli utført, men
det planlegges asfaltering av kun et lite område etter graving.
Det var budsjettert med asfaltering av et større område på Bølstad. Dette er utført med freseasfalt
som er billigere enn vanlig asfaltering.
Følgende oppgaver er utført:
Teigen: vaskehall for beholdere, innkledning og belysning av utelager.
Bølstad: arbeider med kabelgrøft, plassen for hageavfall er oppgradert og det er satt opp belysning
og endret på vei, asfaltert oppgraderte områder, drenering av overflatevann fra deponi.
Følgende oppgaver blir utført i 4. kvartal:
Elektrikerarbeid i forbindelse med telt for beholdere på Teigen.
Sluttføring av drenering og oppgradering av plass på Bølstad.
Kjøp av tjenester fra bedrifter og IKS
Det er vasket nedgravde avfallscontainere på forsommeren, dette er viderefakturert til de enkelte
boligsameiene i begynnelsen av 3. kvartal og er i denne økonomirapporten inntektsført på diverse
viderefakturering. Det har vært en konteringsendring i 4. kvartal hvor inntektene er flyttet til samme
konto som kostnadene er bokført. Dette for å redusere kostnadene.
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfall
Avtalen for kverning av hageavfall som ble inngått i 2014 er meget gunstig i forhold til tidligere
avtale. Pr 3. kvartal i 2015 er kostnader i forbindelse med kverning av hageavfall ca. kr 525 000, noe
som medfører et positivt avvik i forhold til budsjett for denne fraksjonen. Nye avtaler for innsamling
av glass- og metallemballasje, papir og plastemballasje på returpunktene vises å gi lavere kostnader
enn budsjettert.
Det ble gjort en budsjettendring på ca. kr 1 200 000 fra Styrets disposisjon til Innsamling og
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gjenvinning for fraksjonen plast, ref. styresak 19/15. Det har først begynt å påløpe kostnader i
3. kvartal da innsamlingen startet opp medio september.
Kjøp fra eierkommunene
Kostnader for leie av Oppegård gjenvinningsstasjon er budsjettert på leie av lokaler, men er bokført
riktig på denne kontoen.
Kursarrangement
Kursarrangement ligger under budsjett fordi vi ikke har leid inn hjelp slik vi pleier til å arrangere
omvisning for 4. klassene på våre gjenvinningsstasjoner. Vi har gjort mye av jobben med interne
resurser fordi vi holder på å utvikle et nytt opplegg for opplæring. Dette vil ligge under avdeling
Prosjekt og Utvikling neste år, og mange av de som har kontaktet oss for å få være med har valgt
etter spørsmål fra oss å avvente til våren når vårt nye opplegg er ferdig.
Andre markedstiltak
Det er satt av midler til dekor av renovasjonsbilene som kjører papirkontrakten. Denne profileringen
vil bli utført i 4. kvartal 2015.
Konferanse og studietur
Mange av de faste årskonferansene er allerede gjennomført for 2015.
Det er planlagt 20 års jubileum og fagtur med bedriftsbesøk for alle ansatte i november.
Kontingenter og medlemskap
Budsjetterte kontingenter og medlemskap er betalt for 2015 og er til budsjett.
Forsikringspremie
Det vil bli et negativt avvik på konto for forsikringspremie i 2015 på ca. kr 30 000.
Det er budsjettert noe lavt med tanke på endringer og prisøkning på premie.
Tilskudd nedgravde renovasjonsløsninger
Det vil bli et større positivt avvik på denne budsjettposten for 2015. Prosjekter med nedgravde
avfallscontainere som man antok ville ferdigstilles i 2015, har blitt utsatt til 2016. Som for eksempel
antikvarisk område i Drøbak.
Annen kostnad – til styrets disposisjon.
Budsjettet Til styrets disposisjon var opprinnelig på kr 3 000 000.
I styresak 19/15 ble det vedtatt å gjøre en budsjettendring på totalt kr 1 800 000 til
avd 101 Renovasjon til «Økt materialgjenvinning og innsamling av plastemballasje».
Resterende budsjett på kr 1 200 000 er periodisert.

Finans
Renteinntekter var beregnet med 1,90 % rente, som var gjeldende rente ved budsjettarbeidet.
Renten for innskudd har endret seg i løpet av året:
Pr 01.01.15, 1,80%.
Fra 30.01.15, 1,50%
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Fra 15.07.15, 1,25%
Til info så har renten også sunket fra 27.10.15, til 1,10%.
Det blir lavere rentekostnader med ca. kr 100 000 for 2015. Renten er forskjellig i forhold til lån, men
rentene har sunket med 0,50 % fra april til september.

Avdeling 150 Bedrift
Avdeling 150 har pr 3. kvartal 2015 et driftsresultat på kr 947 000, noe som er kr 209 000 mer enn på
samme periode i fjor.

Driftsinntekter
Totale driftsinntekter på avd. 150 er kr 2 986 000. Dette er kr 4 000 høyere enn budsjettert og
kr 256 000 mer enn samme periode i fjor. Det har vært en økning i antall bedriftskunder på
gjenvinningsstasjonene på 27 % (367 kunder), mens inntektene har gått ned med 15 % (kr 108 000)
sammenlignet med samme periode i 2014. Årsaken til dette er trolig den nye prisstrukturen og
rabattordningene som er innført. Inntekter fra bedriftsrenovasjon ligger 74 000 foran budsjett.
Driftskostnader
Totale driftskostnader er per 3. kvartal på kr 2 041 000 mot kr 1 854 000 i budsjett. Differansen på
kr 188 000 skyldes hovedsakelig at kostnadene til innsamling og transport av avfallet er periodisert
skjevt i forhold til budsjett. Sum driftskostnader per 3. kvartal 2015 er omtrent likt som samme
periode i fjor.
Personalkostnad
Som budsjettert hvis vi ser bort fra periodiseringen.
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33/15

Fremtidens plassering av gjenvinningsstasjoner

Vedlegg:

1/33/15 Unntatt off.§23 _ Kostnadsrapport gjenvinningsstasjon
2/33/15 Miljø- og samfunnsøkonomisk analyse
3/33/15 Separat trafikkutredning

Forslag til vedtak:
Styret ber daglig leder i Follo Ren om å utarbeide forslag til endelig løsning for plassering av en
sentral gjenvinningsstasjon med administrasjonsbygg, kaldt lager for beholderlogistikk og mulig
omlastestasjon. Forslaget skal inneholde kostnadsrammer og leiekontrakt for aktuell tomt. Saken
skal styrebehandles våren 2016 med påfølgende behandling i representantskapet.

Bakgrunn for saken
Styret vedtok i styremøte den 26. oktober 2015 i sak 28/15 følgende:
«Styret ber administrasjonen om å gjennomføre et skisseprosjekt der ny gjenvinningsstasjon,
administrasjonsbygg, kaldt lager for beholderlogistikk og omlastestasjon lokaliseres på samme
området. Arbeidet inkluderer også en miljø- og samfunnsøkonomisk vurdering av en slik felles
plassering. Skisseprosjektet skal fullføres snarest og senest innen utløp av januar 2016.»

Saksutredning
Det har i perioden blitt gjennomført et skisseprosjekt jf vedtak gjort av styret. Gjennomføringen av
selve skisseprosjektet ble delt i to deler:


En kostnadsrapport basert på utforming av den nye gjenvinningsstasjonen,
administrasjonsbygg, kaldt lager for beholderlogistikk og omlastestasjon i Nesoddveien 24,
utarbeidet av Rambøll
 En miljø- og samfunnsøkonomisk analyse inkludert en separat trafikkutredning, utarbeidet av
Asplan Viak
Resultatet av disse rapportene er gjengitt nedenfor. For ytterligere informasjon er rapportene
vedlagt i sin helhet til denne saken.
Kostnadsrapport
Kostnadsrapporten inneholder et skisseforslag til oppbygning av området. Layoutplanen bygger på
følgende to hovedprinsipper:
 Minimere kødannelse så langt som mulig – unngå kø på hovedveier og internt på området
 Skille store tunge driftskjøretøy fra privatbiler
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Layoutplanen strekker seg over et område på ca 25 mål.
Køproblematikk ved innkjøring fra hovedvei blir ivaretatt med fire kjørefelt ved innkjøring. To
kjørefelt er avsatt til personbiler og en er satt av til lastebiler ved innkjøring. Et felt er satt av til
utkjøringsfelt. Kømagasinet er tenkt styrt med rødt og grønt lys. Det er mulighet for å øke
kømagasinkapasiteten da det er mer plass tilgjengelig i dette området.
For tilgang til gjenvinningsstasjonen skal alle besøkende passere en vekt. Vekten har bommer både
foran og bak. Ved godkjent veiing åpnes bommen. Tilsvarende på vei ut.
Prinsippet med anlegget er å skille store tunge driftskjøretøy fra privatbiler. Videre, å unngå mest
mulig kryssende trafikk for å ivareta sikkerheten. Anlegget er delt i to høyder. På det øvre plan, hvor
privatbiler har adgang, blir det en høydeforskjell ned til driftsarealet (lavt plan) på 2m. Over
containerområdet bygges det et tak som dekker containere, ett parkeringsfelt og gangfeltet mellom
parkeringsfeltet og containere.
Hageavfall, betong, grus stein, jord er plassert utenfor containerområdet vis a vis bygningen som
ivaretar farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall og ombruk. Foran bygningen er det to stk
parkeringsfelt med ett kjørefelt i midten.
Omlastningshall for plast og papir/papp er tenkt plassert inntil omlastningshall for husholdning,
lengst inn på tomten. Disse hallene er forholdsvis enkle. Omlastingshallen for husholdning skal
komprimere restavfall som skal til behandling ved forbrenningsanlegg.
Administrasjonsbygget er ett bygg over 2 etasjer. I første etasje er alle funksjoner for
driftspersonellet. I andre etasje er det lagt opp til kontorer, møterom og arkiv. Totalt 800 m2.
Kaldtlageret, 800 m2, for beholderlogistikk er lokalisert bak administrasjonsbygget. Kaldtlageret
inneholder et verkstedrom, kontor og wc.
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Det er medtatt kostnader for brønnboring. Varme fra dette kan brukes til oppvarming av farlig
avfalls-rom, administrasjonsbygget og verkstedhallen. Retur på denne kretsen kan benyttes til
oppvarming av utendørskonstruksjonene ved omlastningshallen og vektene. De t er ikke lagt inn
kostnader for andre energisparende tiltak.
Layoutplanen er grunnlaget for kostnadsoverslag for hele anlegget. Anlegget er delt inn i flere deler
slik at det blir tydelig hvor kostnadene er plassert. De enkelte delene er priset hver for seg. Dette er
gjort for å synliggjøre kostnaden for den enkelte bygningsmassen, asfalt og utomhusarealene. Det er
lagt på 10 % på entreprisekostnadene for å dekke inn usikkerhet rundt omfang, kalkyle,
markedssituasjon. Dette er forventet entreprisekost. Videre er det lagt på en sikkerhetsmargin på 5
%. Sikkerhetsmargin pluss forventet entreprisekost danner en styringsramme. Vi anslår
styringsrammen til P851. Den totale kostnadsrammen for prosjektet blir da:

Miljø- og samfunnsøkonomisk analyse
Resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen viser at sentraliseringsalternativet har en
betydelig høyere netto nåverdi av framtidige prissatte virkninger. Samlet er det også for ikke
prissatte konsekvenser flere positive virkninger enn negative. Eneste mulige negative virkning av en
felles gjenvinningsstasjon i Nesoddveien 24 er støy eller lukt for nære naboer (60 m).
For ikke-prissatte virkninger er det vurdert som positiv virkning av sentralisering for
 Arealbruk
 Servicegrad
Det er også mulige positive virkninger for materialgjenvinningsgrad med felles gjenvinningsstasjon,
avhengig av om det blir flere avfallstyper som skal sorteres ut.
Den separate trafikkutredningen har tatt for seg krysset Nesoddveien – Nessetveien, Fv 156
Nesoddveien – innkjøring til gjenvinningsstasjonen og fremtidig vei til Nesodden via Rv 23.
Konklusjonen er at det vil være tilstrekkelig kapasitet i begge kryssene til å ta imot 150.000 biler til
gjenvinningsstasjonen i løpet av et år. Den fremtidige veien til Nesodden vi Rv 23 vi l i hovedsak
overta all gjennomgangstrafikk på fv.156 forbi planområdet. Det vil føre til en betydelig
trafikkreduksjon, som igjen vil slå positivt ut både på atkomstkrysset og krysset Nessetveien X
Nesoddveien i fremtiden.
1

P85-verdi = Den verdi som det er 85 prosent sannsynlighet for at kostnaden vil holde seg innenfor. Denne
verdien danner grunnlag for fastsettelse av kostnadsramme for prosjektet.
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Konklusjon og anbefaling av videre arbeid
Skisseprosjektet viser at en sentral gjenvinningsstasjon lokalisert i Nesoddveien 24, Frogn kommune
er et godt alternativ for fremtidens gjenvinningsstasjoner i Follo Ren IKS sitt område. Utarbeidet
kostnadsrapport gir en indikasjon på en investering på ca. 151 MNOK, dersom en skal bygge hele
bygningsmassen som er skissert, noe som er i nærheten av det Follo Ren tidligere har anslått. Dette
tilsvarer en økning i renovasjonsgebyret på ca. 170 kr pr abonnent pr år.
Den gjennomførte miljø- og samfunnsøkonomiske analysen konkluderer med at det er flere positive
virkninger av en sentral gjenvinningsstasjon, kontra utbedring av dagens tre gjenvinningsstasjoner.
Miljøpåvirkningen fra en sentral gjenvinningsstasjon kan minimeres ved et tilbud om mobil e
gjenvinningsstasjoner. En slik løsning bør vurderes i det videre arbeidet.
Pågående og videre arbeid
Desember 2015 og januar 2016
Administrasjonen i Follo Ren utreder samarbeid om utvikling av ny gjenvinningsstasjon,
administrasjonsbygg, kaldtlager og mulig omlastestasjon med Bulk Infrastructure AS, som i dag fester
den aktuelle tomten. Dette innebærer forarbeid rundt ny regulering for området, og en juridisk
vurdering på hvordan en kan inngå en langsiktig leiekontrakt på aktuell tomt (20+20 år), de r utleier
står for investeringen på området.
Februar, mars, april 2016
Utkast til leiekontrakt behandles i Follo Rens styrende organer
Oppstart av regulering for området
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Forslag til vedtak:
Styret vedtar strategi for perioden 2016-2025. Styret videresender saken til representantskapet
til orientering.

Bakgrunn for saken
Styret vedtok i sak 6/15 retningen på den nye strategien og sendte saken videre til
representantsskapet. Representantsskapet sendte saken videre til eierkommunene slik at de kunne
komme med innspill. Det er mottatt innspill fra en eierkommune. Utdrag av ve dtaket fra Utvalg for
miljø og plan i Oppegård kommune, sak 14/15 er gjengitt nedenfor.
«……Oppegård kommune har ingen vesentlige merknader til det foreløpige utkastet som nå
foreligger, men vil likevel påpeke følgende:
1. Selskapets miljøprofil må understrekes
2. Gebyrene må holdes på et nivå som er økonomisk forsvarlig
3. Selskapet skal også betjene næringslivsmarkedet»
Det er ikke mottatt andre tilbakemeldinger.

Saksutredning
Tilbakemeldingene fra Oppegård kommune er hensyntatt i ny strategi 2016-2025. Nytt forslag til
endelig strategi er vedlagt i sin helhet, se vedlegg 1 til denne saken.
Vår nye visjon er; Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi gjøre Follo grønnere.
Vi skal jobbe mot vår visjon under slagordet; Follo Ren – sammen for et grønnere Follo
Vår visjon skal holdes levende gjennom tre bærende elementer; innbyggere, bærekraft og økonomi.
Disse bærende elementene, eller fokusområdene, definerer hvordan vi skal jobbe for at tjenestene
og aktivitene våre ivaretar både innbyggerne i våre eierkommuner, bærekraft og økonomi.
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For å nå vår visjon er våre hovedmål innenfor strategiperioden 2016-2025:
Hovedmål

Hvordan måle

Vi skal være blant de ti beste
avfallsselskapene nasjonalt
og best i Østlandsområdet
på årlig nasjonal
kundetilfredshetsundersøkel
se

Vi skal forbedre eller holde nivået på
den årlige omdømme- og
kundetilfredshetsundersøkelsen.
Måles på Total-indikatoren
(Omdømme + Tilfredshet)

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
Bærekraftig
avfallshåndtering 2025.

Sammenligne kilo restavfall sendt til
forbrenning per innbygger per år.

Innbygger

Vi skal legge til rette for at
Sammenligne den totale
våre innbyggere sorterer
materialgjenvinningsgraden per år.
riktig på
gjenvinningsstasjonen, slik at
vi kan nå et mål om 50 %
materialgjenvinning.

Økonomi

Etter innføring av ny
renovasjonsløsning og
etablering av ny
gjenvinningsstasjon(er)
innen 2020, skal
driftsbidraget per innbygger
ikke øke mer enn
konsumprisindeksen i de
neste fem år.

Sammenligne endring i driftsbidraget
årlig målt mot konsumprisindeksen i
perioden 2020-2025.
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For å nå disse målene skal vi:
 Utrede og igangsette ny bærekraftig renovasjonsløsning
 Utrede og bygge ny(e) gjenvinningsstasjon(er)
 Utrede satsing på næringsavfall
 Utarbeide årlige handlingsplaner med tydelige målsettinger
Vi viser til vedlagte strategi for utdypende informasjon.
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