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26/14  Kretsløp Follo avsluttes 

Vedlegg: Vedlegg 1 sak 26/14 Pressemelding 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Arbeidet med Kretsløp Follo innstilles da det ikke er mulig å oppnå flertall i samtlige av 

eierkommunenes kommunestyrer. 

2. Prosjektleder gis fullmakt til å avslutte alle inngåtte avtaler og klargjøre for salg av 

eiendommen i Vestby kommune. Styret skal holdes løpende orientert. 

3. Etablering av Kretsløp Follo AS stoppes. 

4. Prosjektleder skal utarbeide en oversikt over påløpte totale prosjektkostnader og 

avviklingskostnader. 

5. Daglig leder utarbeider forslag til nytt budsjett og handlingsplan. Styret innkalles til nytt 

budsjettmøte. Representantskapet anmodes om å utsette det berammede budsjettmøtet til 

november. 

6. Styret stiller sine plasser til disposisjon, men ønsker å fratre dersom representantskapet 

iverksettes utredning av nye renovasjonsløsninger. 

Saksbehandler: 

Styreleder Thomas Sjøvold 

Bakgrunn for saken 

Det siste året er det blitt klart at Ski kommune likevel ikke ønsker å være del av Kretsløp 
Follo. I tillegg vedtok Ås kommune før sommeren å revurdere sin deltakelse.  
 
Da det ikke er mulig å oppnå flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyrer er 
det ikke lenger grunnlag for å gjennomføre bygging av anlegget Kretsløp Follo. Arbeidet 
må derfor innstilles og Follo Ren må utpeke en ny retning for avfallshåndteringen frem 
mot 2020. Det anbefales at dette arbeidet påbegynnes umiddelbart etter at selskapet har 
sluttført avviklingen av prosjekt Kretsløp Follo.  
 
Styret mener fortsatt at gjennomføring av Kretsløp Follo ville ha vært den beste 
løsningen for miljøet og for abonnentene, men når det ikke er mulig ønsker styret å 
fratre sine verv før det iverksettes utredninger av fremtidige renovasjonsløsninger.  
 
Styret ber representantskapet om å avlyse det berammede budsjettmøte og at det 
isteden avholdes budsjettmøte i løpet av november.  


