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38/13 Økonomirapportering -3.kvartal 2013
Vedlegg: 1/38/13 Besøkende og inntekter gjenvinningsstasjonene
2/38/13 Avdelingsregnskap Q3- 2013
3/38/13 Avdelingsregnskap Q3-2013 Bedrift/Næringskunder

Forslag til vedtak:
Styret tar økonomirapporteringen til etterretning.

Saksinformasjon:
Resultatet for 3 kvartal 2013 viser et positivt resultat på kr 9 764 000. Av dette er resultatet er 3
millioner finanskostnader som er sent realisert høsten 2013 grunnet utsatte lånebehov til
investeringer. Korrigert for dette budsjettavviket er halvårsresultatet ca. 6,7 millioner.
De øvrige avvikene kan i hovedsak forklares med følgende;
Driftsinntektene ligger kr 419 000 over budsjett. Inntektene på gjenvinningsstasjonene har økt,
mens salg av fraksjoner ligger nesten tilsvarende under nivået i fjor.
Personalkostnadene ligger under budsjett med kr 452 000. Lineær budsjettering per måned, og
juni lønn i hovedsak som feriepenger, blir det et naturlig positivt avvik også for 3 kvartal.
Andre driftskostnader gir et positivt avvik på kr 5 934 000 der bedre avtalepriser vedrørende
transport og behandling av avfallet og utsortering av historiske inerte masser i egen regi utgjør
hele avviket.
Inntektene til bedrift/næring, både når det gjelder gebyrinntekter på gjenvinningsstasjonene og
abonnementsordningene på henting av restavfall og papir, har økt. Disse ligger kr 871 000 foran
budsjett. Det er ikke beregnet og avsatt personalkostnader i dette avdelingsregnskapet, som
gjøres i årsoppgjøret. Budsjetterte personalkostnader 3 kvartal er 405 000. Hensyntas dette så
er resultatet 1 528 000 bedre enn budsjett.
Vedlagte avdelingsregnskap (Vedlegg 2/38/13 & 3/38/13) viser detaljer for 3 kvartal både for
2013 og 2012.
Under vises resultatregnskap for 3 kvartal 2013 mot budsjett.
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Resultat pr sept 2013
Hittil i år
Virkelig Budsjett

Avvik

DRIFTSINNTEKTER
Sum Pliktig Salgsinntekter
Sum Andre Salgsinntekter

73 040

72 614

426

0

7

-7

73 040

72 621

419

0

77

-77

16 154

16 606

-452

1 822

1547

274

Sum Andre driftskostnader

45 751

51 686

-5 934

SUM DRIFTSKOSTNADER

63 727

69 917

-6 189

9 313

2 705

6 608

484

900

-416

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Sum Varekost
Sum Personalkostnader
Sum Avskrivninger

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Sum Finansinntekter
Sum Andre Finansinntekter
Sum Finanskostnader
Sum Andre Finanskostnader
SUM FINANS
SUM EKSTRAORDINÆR POSTER
ÅRSRESULTAT

7

7

0

19

3 049

-3 030

0

7

-7

472

-2 149

2 622

21

450

-429

9 764

105

9 659
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39/13 Tilbud til større borettslag om henting av glass- og metallemballasje
Forslag til styrevedtak:
Styret vedtar at Follo Ren kan tilby større borettslag o.l. med fellesløsninger hentetjeneste på avfall av
glass- og metallemballasje. Ekstratjenesten skal belastes abonnenten til selvkost. Follo Rens skal avgjøre
om tjenesten kan utføres hos den enkelte kunde.
Saksinformasjon:
Follo Ren har innsamling av glass- og metallemballasje i spesialcontainere på 2 m³ og 4m³ på 84
returpunkter. Innbyggerne bringer avfallet selv til disse innsamlingsstedene. Follo Ren samler inn ca.
15kg/innbygger per år, noe som er relativt høyt sammenlignet med andre kommuner. Det som samles inn
transporteres til et glassgjenvinningsanlegg utenfor Fredrikstad.
Follo Ren betaler for innsamling og transport til behandlingsanlegget og får betalt for avfallet etter
gjeldende pris fra Norsk Glassgjenvinning. Totalt er kostnadene større enn inntektene. Ved å få ut mer
glass- og metallemballasje fra det som i dag «feil-sorteres» og havner i restavfallet, vil dette resultere i
bedre økonomi.
Det er en kjent gjennom mange plukkanalyser av restavfallet at kildesortering av glass- metallemballasje,
farlig avfall og tekstiler er dårligere i store fellesløsninger enn der husstanden har sin egen
restavfallsbeholder.
For å øke innsamlingsmengdene og forbedre kildesorteringen er nærhet og tilgjengelighet til en glasscontainer en suksessfaktor. Derfor blir det nå foreslått å tilby store borettslag egne spesialcontainere for
glassinnsamling. Disse skal plasseres i tilknytning til der de har fellescontainere for restavfall og
papp/papir. Kildesorteringen blir mye enklere for beboerne, og problemet med at glass havner i
fellescontaineren for restavfall reduseres betraktelig.
Follo Ren har nå gjort en prøveinstallasjon hos et borettslag som har hatt glassinnsamling tidligere via en
privat avfallsaktør. Husholdningsavfall er et kommunalt ansvar, og denne ordningen har ikke vært godkjent
av Follo Ren, Borettslaget har sammen med Follo Ren plassert ut en spesialcontainer på fire hjul for glassog metallemballasje i tilknytning til den ordinære avfallsplasseringen. Ordningen som har vært i drift noen
måneder virker godt.
Beskrivelse av det nye tilbudet:
Ordningen som Follo Ren ønsker å tilby er en standard glass-container på ca. 0,8 m³ som står på 4 hjul (se
bilde under). Denne kan enkelt flyttes til et egnet sted for tømming. Tømmingen skjer da med den kranbilen
som også tømmer glasscontainerne på returpunktene. Borettslaget må ha en vaktmester eller annen
ansvarlig person som melder inn til Follo Ren at glasscontaineren er klar for tømming. Follo Ren sjekker
med tømmebilens rute og bestiller tømming den dagen ruten går forbi det aktuelle borettslaget.
Kontaktpersonen i borettslaget får en bekreftelse på hentedag. Prisen for en tømming er i dag kr 300,pluss moms, og vil bli viderefakturert kunden.
Før igangsettelse må Follo Ren foreta en befaring sammen med ansvarlig kunde for å kontrollere at
forholdene på stedet er egnet for plassering av container og at det er gode tømmeforhold. Follo Ren vil stå
for utlån av containeren så lenge avtalen gjelder:
Resultater ved å innføre en slik ordning er:








Mindre glass- og metallemballasje i restavfallet. Dette gir reduserte forbrenningskostnader.
Økte inntekter på grunn av volumøkninger på salg av glass og metall
Mer fornøyde abonnenter som får «alt» på et sted
De direkte kostnadene skal betales av kunden (borettslaget)
Ordningen bidrar til at Follo Ren material-gjenvinner mer avfall, - som er et nasjonalt mål
Mindre mengder glass kommer inn i et fremtidig sorteringsanlegg
Kan administreres innenfor dagens bemanning
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Plastcontainer for glass- og metallemballasje på 770 liter.
Tømmes med kranbil rett i stor stålcontainer på lik måte som
glasscontainerne på returpunktene.

40/13 Tilbud til større borettslag o.l. om henting av EE-avfall (småelektriske produkter)

Forslag til styrevedtak:
Styret vedtar at Follo Ren kan tilby større borettslag o.l. med fellesløsninger hentetjeneste på EE-avfall..

Saksinformasjon:
EE-avfall er definert som farlig avfall og omfattes av egne nasjonale forskrifter. Kommuner og forhandlere
av denne type produkter er forpliktet til å ta i mot slike produkter gratis fra privatkunder. Follo Ren
praktiserer i dag mottak av EE-avfall på gjenvinningsstasjonene der store mengder kommer inn hver dag. I
tillegg henter vi små mengder gjennom miljøbilen som henter farlig avfall på bestilling (både tradisjonelt
farlig avfall og noe EE-avfall). Denne ekstratjenesten koster kr 100,- for abonnenten. I tillegg har Follo Ren
gjort et forsøk med å sette ut røde 240 liters standard avfallsbeholdere i en del borettslag for innsamling av
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EE-avfall. Beholderne er også godt merket med opplysninger om type avfall som kan kastes og om
bestillingssystemet. Det som kommer inn i disse beholderne er småelektriske apparater, batterier,
lyskilder, mobiltelefoner, ladere osv. Til sammen er det per oktober 2013 utplassert 49 røde beholdere i
ulike borettslag. Beholderne blir i gjennomsnitt tømt annenhver måned.
Det er en kjensgjerning gjennom mange plukkanalyser av restavfallet at kildesortering av EE-avfall, glassmetallemballasje, farlig avfall og tekstiler er dårligere i store fellesløsninger enn der husstanden har sin
egen restavfallsbeholder.
For å øke innsamlingsmengdene og forbedre kildesorteringen i fellesløsninger er nærhet og tilgjengelighet
til en spesialbeholder viktig. Derfor blir det nå foreslått å tilby røde 240 liters plastbeholdere for EE-avfall til
flere enn det som har blitt gjort til nå. Da beholderen er av en standard størrelse vil størrelsen på EEproduktet naturlig bli i kategorien småelektrisk. Dette er produkter som ofte i dag havner i restavfallet. I
Regjeringens nasjonale avfallsplan fra 2013 legges det vekt på at innsamlingen av småelektriske
apparater må bli bedre, og at kommuner og andre innsamlere må gjøre mer for å få inn dette avfallet.
Follo Ren benytter sine «returpunkt-biler» til henting/bytting av de røde EE-beholderne når bilen er på den
aktuelle ruten. Borettslaget er ansvarlig for å bestille henting når beholderen er full. Responstid er normalt
2-3 dager. Den fulle beholderen blir levert på nærmeste gjenvinningsstasjon som tømmer og sorterer
avfallet.
Tjenesten dekkes av det normale renovasjonsgebyret.

Plastbeholder på 240 liter for EE-avfall (småelektriske produkter)

Resultater ved å videreføre ordningen for innsamling av EE-avfall:








Mindre farlig avfall i restavfallet. Reduserte forbrenningskostnader.
Bedre miljøresultat. Farlig avfall havner i godkjente behandlingsanlegg
Mer fornøyde abonnenter som får «alt» på et sted
Follo Ren tar ansvar i forhold til den nye nasjonale avfallsplanen
Ordningen bidrar til at Follo Ren material-gjenvinner mer avfall, - som er et nasjonalt mål
Mindre mengder farlig avfall kommer inn i et fremtidig sorteringsanlegg
Utnytter egne ressurser på en kostnadseffektiv måte
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Resultat fra anbud på plastinnsamling fra returpunktene og gjenvinningsstasjonene (Saken
er unntatt offentlighet, jf.off.lova. § 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon
m.m)
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