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FORORD
Follo Ren hadde et aktivt år i 2018 med mange små og
store prosjekter. Dette har vært første hele året med ny
renovasjonsløsning der matavfall sorteres i grønne poser
i husholdningen. Restavfallet sammen med matavfallet
sendes videre til et sorteringsanlegg der matavfall og
plastemballasje tatt ut. Matavfallet blir transport til
behandlingsanlegg for produksjon av biogass og biogjødsel,
og plasten sorteres ut og blir til nytt plastråstoff. For å få en
effektiv og miljøriktig løsning ble det bygget en omlastehall
på 2000 kvm med tilhørende lagerbygg for avfallsbeholdere
og utstyr. Det ble også bygget en vaskehall og installert
en effektiv beholdervaskemaskin for rengjøring av avfalls
beholdere. Hele anlegget var i full drift i juni måned.
Avfallsmengdene i våre fem eierkommuner ble redusert
med ca. 4 % fra året før til i underkant av 60.000 tonn.
En svært tørr sommer med lite innlevert hageavfall er noe
av forklaringen til nedgangen. Våre tre gjenvinningsstasjoner
hadde ca. 170.000 besøkende i 2018.
Med bakgrunn i Eu’s nye mål for avfallshåndteringen fram
til 2035 satte administrasjonen i Follo Ren i gang med en
revidering og fornying av selskapet strategi. På vårparten
satte representantskapet, styret og administrasjonen seg
sammen for å lage en ny strategi. Et forslag ble lagt ut på
høring som igjen resulterte i at en ny selskapsstrategi ble
vedtatt på slutten av året. Strategien baseres seg på tre
hovedelementer som er innbyggere, bærekraft og økonomi.
Nye ambisiøse mål fram til år 2035 vil sette store krav til
gjennomføring av mange tiltak allerede fra 2019. En hand
lingsplan 2019-2022 beskriver ambisjonene i detalj.
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Follo Ren ble sertifisert innenfor samfunnsansvar (CSR) som
et at de første selskapene innenfor avfallssektoren. Dette
har medført en økt fokus på viktige områder der vi ser at det
finnes forbedringspotensialer.
Innbyggerne i eierkommunene viser i den årlige omdøm
me- og kundetilfredshetsundersøkelsen at de er godt
fornøyd med Follo Ren. Vi scorer høyest blant samtlige
renovasjonsselskaper og kommuner i hele Øslandområdet.
Spesielt gledelig er det at dette skjer etter at vi har innført
en helt ny renovasjonsløsning med matutsortering i grønne
poser hjemme i husholdningen. Vi innførte for første gang
en «gratis» rød julesekk i forbindelse med julerenovasjonen
og tilbakemeldingene var gode. For å tilrettelegge for økt
innsamling av glass- og metallemballasje fikk de fleste
borettslag og sameier tilbud om felles beholdere hos seg.
Utrullingen av disse er i full gang og vi forventer bedre
innsamlingstall fremover, selv om vi er et selskapene som
samler inn mest glass- og metallemballasje per innbygger.
I september 2018 ble et prøveprosjekt på to år med en
«rullende» gjenvinningsstasjon startet. Den store lastebilen
kjører på fast rute som rullerer hver 14.dag. Responsen
blant innbyggere har vært god og ordningen skal evalueres
hvert halvår.
Follo Ren har høye ambisjoner i årene fremover og vil strebe
etter å være «tidlig ute» med både nye tekniske løsninger,
digitalisering og nye tjenester til innbyggerne. For å få til
dette vil selskapet satse kraftig på å øke kompetansen hos
de ansatte via videreutdanning, opplæring og kursing.
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Ny strategi i Follo Ren IKS
I løpet av 2018 jobbet vi frem ny strategi for Follo Ren IKS. Vi hadde en bred interessent
dialog med politiske utvalg i våre eierkommuner, representantskapet, styret, ansatte og
administrasjonen i våre eierkommuner for å få innspill på hvilket fokus Follo Ren skal ha
frem mot 2035. I forkant av interessentdialogen ble de utarbeidet et informasjonshefte der
alle involverte fikk bakgrunnsstoff med alt fra lovverk, krav fra EU til hvordan vi ser for oss
fremtidens avfallstjenester.

Hvor skal vi?

– avfall 2035

Interessentene vi gjennomførte møter med kom med gode innspill som ble ivaretatt i
selve utformingen av den nye strategien 2019-2035. Avslutningsvis ble strategien lagt
ut på høring, slik at alle innbyggere, politiske utvalg og andre interessenter kunne få komme
med innspill. Dette resulterte i en fremoverlent strategi for 2019-2035.

Visjon
Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi løfte
avfallshåndteringen til et nytt nivå, uten at miljøet blir belastet.
Vårt slagord er: FOLLO REN – SAMMEN FOR ET GRØNNERE FOLLO
BÆREBJELKER

INNBYGGERE

BÆREKRAFT

ØKONOMI

Enkelt å gjøre riktig

Bærekraftige tjenester

Sirkulær økonomi

Avfallshåndteringen skal være
intuitiv og lett gjennomførbar

Tjenestene vi tilbyr skal forbruke
minimalt av naturressursene og
avfallstjenestene skal være krets
løpsbaserte

Vi skal jobbe for at ressursene forblir
i økonomien gjennom riktig sysselset
ting og gjennomføring av prosjekter
som sikrer inntjening på avfall som har
en verdi

God kundeservice
Vi skal behandle alle våre kunder på
en profesjonell, enhetlig og rettferdig
måte. Vi skal være lette å nå på ulike
plattformer

Fra forbrukere
til gjenbrukere
Vi skal tilrettelegge for at
innbyggerne våre kan bli gjenbrukere
gjennom vårt tjenestetilbud og
våre aktiviteter

Riktig pris
Våre tjenester skal ha god pris, som
baseres på en avveining mellom miljø
og økonomi

Forbilde
Gjennom våre innkjøp skal vi vise vei
ved å ta miljøhensyn i alle valg vi tar

PÅVIRKERE

6

EIERE

ANSATTE

KUNDER OG LEVERANDØRER

Vi skal involvere våre eiere i
utviklingen av gode avfallsløsninger

Vi ønsker at ansatte skal bidra
til utviklingen av selskapet

vi skal involvere kundene og leverandørene
våre og gi dem mulighet til å påvirke hvilke
nye løsninger og tjenester som igangsettes
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Hovedmål
HOVEDMÅL

MÅLEPARAMETRE

INNBYGGER

INNBYGGER

Vi skal være det beste
avfallsselskapet i Østlandsområdet

Årlig omdømme- og
kundetilfredshetsundersøkelsen.

BÆREKRAFTIG

BÆREKRAFTIG

Vi skal tilrettelegge for ombruk for
å redusere den totale avfallsmengden
med 10 %

Basisår som det måles mot
er 2017 tall.

Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke
inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs

Ombruk måles gjennom prosjekter som
har som mål å redusere avfallsmengden
før det blir materialgjenvunnet

Ressursene skal behandles etter følgende
målsetting:

Materialgjenvinning, energiutnyttelse og
deponi måles mot fastsatte mål

• Materialgjenvinning 77 %
• Energiutnyttelse 20 %
• Deponi 3 %

Utslipp fra vår drift skal være null

Vi skal ha klimanøytral drift

1

ØKONOMI

ØKONOMI

Renovasjonsgebyret skal gå mot
null uten å gå på bekostning av
klima og miljø

Prosentvis nedgang i
renovasjonsgebyret med
basisår i 2017

Vi skal ha grønn vekst 1

Beregne GEVA2 med basisår 2017

Grønn vekst kjennetegnes ved at man har økt verdiskapning samtidig som selskapets klimautslipp (fotavtrykk) reduseres

GEVA er, kort fortalt, andelen klimagassutslipp dividert med bedriftens verdiskapning. For å oppnå ekte grønn vekst skal reduksjonene
av bedriftens utslipp (CO₂-ekvivalenter) være 5 % hvert år, beregnet ut fra et referanseår. Dette referanseåret beregnes fortrinnsvis ut fra
gjennomsnittet av verdiskapning og klimagassutslipp over en 5-års periode.
2
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I 2018 ble også formen på den fireårige økonomiske handlingsplanen endret. Handlingsplanen utarbeides
nå også med klare mål forankret i strategidokumentet. Ny tittel er «Handlingsplan Økonomi og Mål».

HOVEDMÅL 2019-2035

KPI

Vi skal være blant topp 3 av
avfallsselskapene på Østlandsområdet
på årlig benchmarkinig

Flere målepunkter
fra benchmarkingen

Klager på manglende tømming av
husholdningsavfall skal være mindre
enn 50 klager pr måned

Klagestatistikk/
automatisk måling

80 % av alle borettslag og sameier skal ha
egen løsning for glass- og metallemballasje

Prosentvis andel borettslag
som har fått installert

Introduserer flere hentetjenester på
husstandsnivå og faste stoppesteder

Tonnasje innhentet og
antall bestillinger og bruk

Tekstiler til ombruk gjennom våre
systemer skal økes fra 51 % til 65 %
med basis i 2017 tall

Sammenstilling av tall fra vår
tjenesteleverandør på tekstiler
og våre plukkanalyser

Matavfall i restavfallet skal reduseres
fra 56 % til 25 % med basis i 2017 tall

Plukkanalyse

Vi skal tilrettelegge for ombruk for å
redusere den totale avfallsmengden
med 10 %

Redusere mengden til deponi fra
11 % til 8 % med basis i 2017 tall

Tonn til deponi av
total avfallsmengde

Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke
inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs

Redusere tonnasje til energiutnyttelse
fra 54 % til 42 % med basis i 2017 tall

Tonn til energiutnyttelse
av total avfallsmengde

Ressursene skal behandles etter
følgende målsetting:

Øke materialgjenvinningsgraden fra 34 %
til 50 % med basis i 2017 tall

Tonn til materialgjenvinning
av total avfallsmengde

Tilrettelegge for mer ombruk
gjennom våre systemer

Måle igangsatte prosjekter innen
for ombruk og om mulig tonnasje

Våre driftsenheter skal
være klimanøytrale

Utarbeide miljøregnskap

Innsamling på returpunkt og husstandsnivå
skal 80 % av kjøretøyene våre klimanøytrale

Utarbeide miljøregnskap

Øke inntektene gjennom
salg av renere råvarer

Økte inntekter fra råvaresalg

Øke inntektene gjennom
salg av tjenester

Økte inntekter på tjenester

Vi skal øke omsetningen samtidig
som vi reduserer vårt fotavtrykk

Utarbeide miljøregnskap

INNBYGGER
Vi skal være det beste
avfallsselskapet i Østlandsområdet

BÆREKRAFTIG

• Materialgjenvinning 77 %
• Energiutnyttelse 20 %
• Deponi 3 %
Vi skal ha klimanøytral drift

ØKONOMI
Renovasjonsgebyret skal gå mot null
uten å gå på bekostning av klima og miljø
Vi skal ha grønn vekst
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Styret i Follo Ren
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Styrets
årsberetning 2018
Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet
for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Selskapet ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2004
ble selskapet organisert som interkommunalt selskap (IKS).
Selskapet har adresse Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro.

Representantskapet
Representantskapet i Follo Ren består av ordførerne i
eierkommunene med personlig vararepresentant. I 2018 er
det avholdt to møter i representantskapet med til sammen
fem saker til behandling.

Styret
Styret i Follo Ren består av seks medlemmer med personlige
varamedlemmer. Representantskapet velger en representant
med ett varamedlem fra hver eierkommune. Styrets leder
og nestleder velges av representantskapet. Ett av styrets
medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de
ansatte. Daglig leder har møterett i styremøter og rett til å
uttale seg. I 2018 er det avholdt åtte styremøter der totalt
28 saker er behandlet.

Ansvar og formål
Follo Ren har på vegne av deltakerkommunene ansvar for
innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall
som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale
ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende
bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet.
Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i
tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid med
andre.

Hovedstrategi
Selskapet skal ha fokus på innbyggere, bærekraft og
økonomi i sin utførelse av oppdraget gitt i selskapsavtalen.

Økonomi
Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet i samsvar med
Regnskapsloven og god regnskapsskikk for selskap som ikke
er små foretak.
Selskapet har i 2018 hatt totale driftsinntekter på
kr 124 431 602 mot kr 116 607 244 i 2017.
Selskapets totale driftskostnader var for 2018
kr 121 582 947, mot kr 107 745 813 i 2017.

Ordinært resultat for 2018 før skatt viser et overskudd
på kr 2 903 053.
Follo Ren skiller mellom selvkostområdet som gjelder
husholdningsavfall som er hovedaktiviteten i selskapet,
og næringsavfallet som bokføres på avdeling bedrift
med eget resultatregnskap. Bedriftsavdelingen omsatte
for kr 6 064 311 i 2018 med et årsresultat før skatt på
kr 1 088 188. Resultatet er skattepliktig.
Pr. 31.12.2018 utgjorde selskapets balanse kr 83 879 859.
Selskapets egenkapital utgjorde
kr 24 165 928. Follo Ren tilbakeførte kr 6 508 317 fra
tidligere overskudd til eierkommunene etter eierandel i
selskapsavtalen.
Langsiktig gjeld var på kr 38 050 787, herav pensjons
forpliktelser på kr 5 669 147. Kortsiktig gjeld var på
kr 21 663 144. Ved årsskiftet var likviditeten god.
Driftsinntektene totalt har et positivt avvik på kr 1 570 602
mot budsjett. Hovedårsakene er at markedsprisene på
metall har vært høye i 2018. Besøksantallet på gjenvinnings
stasjonene og Miløbilen
var 173 838 som er 2 % høyere enn 2017 med inntekter
fra egenandelbetaling på kr 9 352 804 som er en økning på
12 %.
Driftskostnadene ble kr 809 044 lavere enn budsjettert
der mindre bruk av konsulenttjenester, lavere kostnader på
gjenvinningsstasjonene samt lavere kostnader til miljøbil
prosjektet er noen av årsakene.
Personalkostnadene ble høyere enn budsjettert på grunn
av flytteprosessen til nytt lager og omlastehall, samt større
behov for generell bemanning på servicekontor og omlaste
hall enn budsjettert.
Follo Ren innførte ny renovasjonsløsning med blant annet
utsortering av matavfall høsten 2017. Det ble foretatt en
enerettstildeling av restavfallet for sortering på anlegget til
ROAF (Romerike avfallsforedling IKS) der avtalens lengde er
syv år. Prisen på sortering, behandling og avsetning baserer
seg på selvkostreglene. Anlegget sorterer ut matavfall i
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Styrets årsberetning 2018

grønne poser, plast, metaller og papir. Avsetningsprisene i
markedet har vært langt lavere enn beregnet i hele 2018
med resultat at behandlingskostnadene har økt betydelig.

stasjonene med to stillinger per stasjon. Disse stillingene
ble satt inn i ulik stillingsgrad, avhengig av behov på den
respektive stasjonen.

En ny omlastehall for restavfallet og et nytt lager på Fugle
åsen ble tatt i bruk i april 2018. Det er inngått en leieavtale
for 10 år med opsjon på fem år for hele anlegget.

Totalt antall årsverk med både fast ansatte, ansatte i enga
sjement og ekstrahjelp ble 41,8 i 2018 mot 37,5 i 2017.

Selskapet har vurdert risikoer og usikkerhetsfaktorer til
å være lave både når det gjelder drift og økonomi. En
vesentlig del av selskapets virksomhet baseres på lang
siktige avtaler og at det er lovpålagte tjenester som sikrer
inntektene. Kun en mindre del av økonomien er utsatt for
svingninger i valuta og råvarepriser. Avfallsmengdene som
genereres gjennom husholdningene endres relativt lite fra
et år til år. Follo Ren har lånefinansiert avfallsbeholdere og
tomt i Vestby gjennom lån i Kommunalbanken til markeds
messige betingelser med flytende rente og vil således være
eksponert for den til enhver tid gjeldene markedsrente.

I 2018 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast
ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger
på 5,63 % mot 5,94 % i 2017.

Follo Ren er i svært liten grad eksponert mot kredittrisiko
da eierkommunene er de dominerende kundene. Bedrifts
kundene som kjøper tjenester fra Follo Ren har avtaler som
begrenser risikoen for tap for Follo Ren. Det er sikret god
likviditet gjennom driftstilskudd fra eierkommunene.
Selskapet driver ikke forsknings- eller utviklingsaktiviteter.
Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning om
fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er
til stede. Det har ikke oppstått saker i fra begynnelsen av
2019 som påvirker årsregnskapet 2018.

Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) har økt litt til
1,77 % fra 1,04 % i 2017.

Likestilling
Av de totalt 32 fast ansatte er det 69 % menn og 31 %
kvinner.
Fordelingen blant de 14 ansatte i administrasjonen var ved
årets slutt 71 % kvinner og 29 % menn.
Follo Ren har ingen fast ansatte med funksjonshemming og
heller ingen fast ansatte med ikke-europeisk bakgrunn. Blant
de ansatte som jobber som tilkallingsvikarer og i sommer
engasjement var det flere med ikke-europeisk bakgrunn.
Ved rekruttering er det fokus på likestilling på alle områder.

HMS

Fremtidig utvikling

I 2018 ble det registrert totalt 217 HMS-avvik, mot 143 i
2017. Follo Ren er fornøyd med denne utviklingen da det
viser økt fokus på HMS-arbeid blant de ansatte, samt at det
nye avvikssystemet er godt implementert og fungerer etter
forventningene.

Selskapet vedtok ny strategi i 2018 der det er lagt vekt på
bærekraftige renovasjonsløsninger, økonomi og innbygger
fokus. Nye ambisiøse mål er satt som skal dekke fremtidens
nasjonale og internasjonale krav til avfallsbehandling. Det
ble innført ny renovasjonsløsning høsten 2017 som vil
muliggjøre å nå både kortsiktige og langsiktige mål.

I 2018 ble det registrert fire personskader. To av dem gjelder
små skader som kunder på gjenvinningsstasjonene har på
dratt seg. Én gjelder en mindre skade som en ansatt pådro
seg. Skaden måtte legebehandles, men førte ikke til fravær.

Bemanning
Ved utgangen av 2018 var det 32 fast ansatte i selskapet,
der tre i 50 % og én i 90 % stilling.
I tillegg til dette ble det opprettet et 100 % engasjement
som operatør ved åpning av omlastehallen på Fugleåsen.
De økende arbeidsoppgavene på kundeservice krevde et
80 % engasjement fra februar 2018.
For å møte økt trafikk på gjenvinningsstasjonene i perioden
april til september ble bemanningen økt på gjenvinnings

12

Sykefravær
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Personskader

Den siste registrerte skaden gjelder en ansatt hos en
leverandør som ble skadet ved åpning av en container på
mottaksanlegget. Skaden ble fulgt opp av Arbeidstilsynet og
Follo Ren var involvert i å finne skadeårsaken og tiltak til å
forhindre slike skader fremover.

Ytre miljø
Det ble registrert tre avvik knyttet til ytre miljø i 2018. Ingen
av dem har ført til faktiske utslipp, og alle ble håndtert på en
forsvarlig måte. Som en del av en landsdekkende kontrollak
sjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall fikk

Bølstad gjenvinningsstasjon tilsyn av Fylkesmannen i februar
2018. Tilsynet avdekket tre avvik. Alle avvik er lukket og
tilsynet avsluttet.
Åpning av omlastehallen på Fugleåsen og utslippstillatelsen
med tilhørende krav satt av Fylkesmannen har krevd en

rekke tiltak i 2018. Bl.a. ble det laget miljøoppfølgingspro
gram og gjennomført luktmålinger, spredningsanalyse og
luktrisikovurdering av et eksternt selskap. Fylkesmannen har
i august 2018 gjennomført en inspeksjon av omlastehallen
og ikke funnet noen avvik.

Vinterbro 14. februar 2019

Ildri Eidem Løvaas

Kari Agnor

Rannveig Kvifte Andresen

STYRELEDER

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Marie H. Simonsen

Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER
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Resultatregnskap

REGNSKAPET FØLGER REGNSKAPSLOVEN

2018

2017

Regnskap

Budsjett

Regnskap

23 192 602

21 622 000

22 840 244

101 239 000

101 239 000

93 767 000

124 431 602

122 861 000

116 607 244

3

28 835 436

27 660 000

26 200 934

11

3 136 431

3 203 000

2 474 720

2, 8

89 611 081

91 529 000

79 070 158

121 582 947

122 392 000

107 745 813

2 848 654

469 000

8 861 432

Renteinntekter

626 076

555 000

607 308

Sum eksterne finansinntekter

626 076

555 000

607 308

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.

571 677

580 000

617 163

Sum eksterne finanskostnader

571 677

580 000

617 163

54 399

-25 000

-9 855

2 903 053

444 000

8 851 577

Driftsinntekter

Note

Salgs- og leieinntekter
Driftstilskudd fra eierkommunene

1, 7

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønn, godtgj. og sosiale kostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter

Finanskostnader

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på næringsvirksomhet
Årsresultat

13

250 980

606 024

6

2 652 073

444 000

8 245 553

2 652 073

0

8 245 553

Disponering av årsresultatet
Avsatt til annen egenkapital

14
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Balanse
Note

31.12.18

31.12.17

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

11

21 593 479

22 150 103

Utstyr, maskiner og transportmidler

11

12 180 305

9 825 465

Aksjer og andeler

5

462 301

392 858

34 236 085

32 368 426

2 541 973

2 250 526

4 311 008

3 203 921

42 790 793

51 860 759

Sum omløpsmidler

49 643 774

57 315 207

Sum eiendeler

83 879 859

89 683 633

31.12.18

31.12.17

EIENDELER

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer

14

Øvrige kortsiktige fordringer
Bankinnskudd og kontanter

EGENKAPITAL OG GJELD

15

Note

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelsinnskudd

6

Sum innskutt egenkapital

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital selvkost

6

16 328 708

21 022 279

Opptjent egenkapital avdeling bedrift/næring

6

6 637 220

5 799 893

Sum opptjent egenkapital

22 965 928

26 822 171

Sum egenkapital

24 165 928

28 022 171
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EGENKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.18

31.12.17

12

5 669 147

5 045 510

4

32 381 640

34 453 310

38 050 787

39 498 820

15 614 891

14 753 580

250 980

606 024

1 484 422

1 627 353

4 312 851

5 175 685

Sum kortsiktig gjeld

21 663 144

22 162 642

Sum gjeld

59 713 931

61 661 462

Sum egenkapital og gjeld

83 879 859

89 683 633

Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for pensjonsforpliktelser
Langsiktig lån
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt på næringsvirksomhet

13

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

3, 10

Vinterbro 14. februar 2019

Ildri Eidem Løvaas

Kari Agnor

Rannveig Kvifte Andresen

STYRELEDER

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Marie H. Simonsen

Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER
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Kontantstrømoppstilling
2018

2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatter
Ordinære avskrivninger

2 903 053

8 851 577

-606 024
2 737 365

2 474 720

Nedskrivninger

455 750

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-32 571

0

Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter

0

0

Endring i varer

0

0

-291 487

909 632

Endring i kortsiktig gjeld inkl leverandørgjeld

861 311

6 909 415

Økning pensjonsforpliktelse

623 637

Endring i kortsiktige fordringer kundefordringer

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

-2 112 812

-1 386 048

4 538 222

17 759 296

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

105 000

0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-5 063 759

-1 032 860

Innbetalinger ved salg av immatrielle eiendeler

0

0

Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler

0

0

Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler

0

0

Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler

0

0

Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler

0

0

-69 443

-63 566

-5 028 202

-1 096 426

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
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2018

2017

740 000

760 000

-2 811 670

-3 021 670

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

0

0

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

0

0

Netto endring i kassekreditt

0

0

Innbetaling av egenkapital

0

0

-6 508 317

-4 213 575

Utbetalinger av utbytte

0

0

Innbetalinger av aksjonærbidrag

0

0

Innbetaling av konsernbidrag

0

0

Utbetaling av konsernbidrag

0

0

-8 579 987

-6 475 245

0

0

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

-9 069 967

10 187 625

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

51 860 759

41 673 134

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

42 790 792

51 860 759

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

Tilbakebetaling av egenkapital

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende
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Noter
Regnskapsprinsipper
Follo Ren IKS årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder og anbefalninger til god regnskapsskikk
for selskap som ikke er små foretak, samt gjeldene forskrifter
tilknyttet lov om interkommunale selskaper.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter
fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av
de enkelte fordringene.

Inntektsføring

Skatt

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Follo Ren IKS betaler skatt av resultatet på avdeling bedrift/
næring. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at
skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før
skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt. Skattekostnaden
fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster
i henhold til skattegrunnlaget.

Anleggsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.
Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig
verdi som følge av renteendring.

Note 1

Driftstilskudd fra eierkommunene
2018

2017

Ski kommune

17 716 825

24 004 352

Oppegård kommune

17 008 152

21 941 478

Ås kommune

23 689 926

15 659 089

Frogn kommune

25 917 184

16 409 225

Nesodden kommune

16 906 913

15 752 856

101 239 000

93 767 000

Sum

Note 2

Kjøp fra eierkommunene ifbm tjenesteproduksjon
2018

2017

Oppegård kommune
(Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon)

181 831

181 831

180 000

180 000

15 158

33 031

376 989

394 862

Nesodden kommune
(Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon)
(Renovasjon Ildjernet)
Sum
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Note 3

Lønnskostnader og godtgjørelser 01.01– 31.12.
2018

2017

29,7

29,2

Antall årsverk (vikarer/ekstrahjelp)

7,9

6,3

Antall årsverk (engasjement)

3,7

2,0

Antall årsverk (Nav tiltak)

0,5

0,0

41,8

37,5

19 566 333

17 270 513

Feriepenger

2 408 236

2 148 018

Arb.giv.avg.

3 382 439

3 052 922

Pensjonskostnader

3 094 241

3 424 862

Lønnstilskudd fra Nav

-201 425

0

Refusjoner sykelønn

-712 882

 -802 646

218 372

215 442

1 080 122

891 823

28 835 436

26 200 934

1 153 754

1 090 522

201 871

171 712

5 348

5 040

1 360 973

1 267 274

90 000

110 000

90 000

110 000

Antall årsverk (faste)

Sum årsverk

Lønnskostnader
Lønninger m.m

Ytelser til styret
Øvrige personalkostnader
Sum Lønn, godgj. og sosiale kostnader

Daglig leder
Lønn
Pensjon
Annen godtgjørelse

Det er utbetalt kr 218 372 i styrehonorar til selskapets styre.
Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller styre.

Revisjonshonorar
Revisjonshonorar - Follo Distriktsrevisjon IKS
Annen rådgivning og bistand regnskap
Sum
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Note 4

Langsiktig gjeld
2018

2017

34 453 310

36 714 980

740 000

760 000

Betalt avdrag

2 811 670

3 021 670

Saldo 31.12.

32 381 640

34 453 310

2017

IB 01.01
Opptak nye lån

Spesifikasjon av saldo pr. 31.12.
Kommunalbanken

Løpetid

Lånenummer

2018

Lån tatt opp 01.10.2013

10 år

20130538

7 225 000,00

Lån tatt opp 01.10.2013

30 år

20130539

21 958 300,00

Lån tatt opp 30.06.2016

9 år

20160314

1 950 000,00

Lån tatt opp 09.02.2017

7 år

20170209

570 010,00

Lån tatt opp 01.06.2018

6 år

20180161

678 330,00

Saldo 31.12.
Andel forfaller etter 5 år (2024):

Note 5

32 381 640,00
17 350 090

22 725 136

2018

2017

392 858

329 292

69 443

63 566

462 301

392 858

Aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd KLP pr. 01.01.
Årets innskudd i KLP
Egenkapitalinnskudd KLP pr. 31.12.
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Note 6

Egenkapital
2018

2017

IB 01.01.

1 200 000

1 200 000

UB 31.12.

1 200 000

1 200 000

IB 01.01. Opptjent egenkapital

21 022 279

18 908 376

Tilbakeført til eierkommunene, etter eierandel i note 7

-6 508 317

-4 213 575

1 814 746

6 327 478

16 328 708

21 022 279

5 799 893

3 881 818

837 327

1 918 075

6 637 220

5 799 893

24 165 927

28 022 171

2018

2017

Ski kommune

25,6 %

25,6 %

Oppegård kommune

23,4 %

23,4 %

Ås kommune

16,7 %

16,7 %

Frogn kommune

17,5 %

17,5 %

Nesodden kommune

16,8 %

16,8 %

100,0 %

100,0 %

Egenkapitalinnskudd eierkommuner

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital selvkost

Årsresultat
UB 31.12. inkl. årets resultat

Annen egenkapital avdeling bedrift/næring
IB 01.01. Opptjent egenkapital
Årsresultat
UB 31.12. inkl. årets resultat
Sum Egenkapital selvkost og avdeling bedrift/næring per 31.12.

Note 7

Eierinformasjon
Eierandeler:

Sum

Note 8

Leieavtaler 2018
Avtaler og priser pr 31.12.2018
Festeavtaler / leie av eiendom/tomter

Leieperiode frem til

2018

2017

Administrasjonskontor - Kveldroveien 4, Vinterbro

01/07/2021

768 688

1 007 372

Bølstad gjenvinningsstasjon, Ås

29/05/2022

91 264

88 092

Løpende

181 831

181 831

31/12/2022

180 000

180 000

3/31/2028

1 934 007

0

Oppegård gjenvinningsstasjon, Oppegård
Teigen gjenvinningsstasjon, Nesodden
Omlastehall og lager, Langhus
22
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Note 9

Budsjett avvik
Personalkostnadene ble høyere enn budsjettert på
grunn av flytteprosessen til nytt lager og omlastehall,
samt større behov for generell bemanning på kunde
senter og omlastehall enn budsjettert.

Årsresultatet var positivt med kr 2 652 073 for både
selvkost og bedrift. Driftsinntektene har et positivt
avvik på kr 1 570 000 der markedsprisene for metall
utgjør hovedtyngden.
Driftskostnadene ble kr 810 000 lavere enn budsjettert
der mindre bruk av konsulenttjenester, lavere kostnader
på gjenvinningsstasjonene samt lavere kostnader til
miljøbilprosjektet er noen av årsakene.

Note 10 Tildelt enerett på sortering og behandling hos ROAF
Prisen for behandling blir satt gjennom budsjett
behandlingen og etterkalkuleres etter endt år i henhold
til selvkostreglene.

Follo Ren IKS har tildelt enerett på sortering og
behandling av ca. 20 000 tonn restavfall per år
på ettersorteringsanlegget til ROAF (Romerike
avfallsforedling IKS). Betingelsene er at prisen på
behandlingen skal skje til selvkost.

Det er foretatt en avsetning på kr 482 000 for kostna
den i regnskapet for 2018.

Denne avtalen startet 1. oktober 2017 og løper fram til
30. september 2024.

Anskaffelseskost 01.01.

Sum Varige
Driftsmidler

Sum bygg/
anlegg

Tomt Kretsløp
Follo

Bygg/anlegg

Sum utstyr, maskiner
og transportmidler

Maskiner, verktøy
og beholdere

Containere og
nedgravde løsninger

Anleggsmaskiner
og biler

Inventar,
utstyr og
kontormaskiner

Lisenser
ervervet

Note 11 Varige driftsmidler

41 500

213 015

3 737 236

3 554 901 17 060 617 24 607 269

Årets tilgang

0

0

1 114 019

1 640 120

2 309 620

5 063 759

0

0

0

5 063 759

Årets avgang

0

0

-104 760

0

0

-104 760

0

0

0

-104 760

Anskaffelseskost 31.12.

41 500

213 015

4 746 495

5 195 021 19 370 237 29 566 268

4 671 849 26 309 251 30 981 100 60 547 368

Akk. av- 
/ nedskrivninger 01.01.

41 500

213 015

3 419 649

1 438 889

1 830 997

7 000 000

Tilbakeførte avskrivninger

0

0

-32 301

0

0

-32 301

0

0

0

-32 301

Årets avskrivninger

0

0

242 153

602 220

1 761 354

2 605 727

131 638

0

131 638

2 737 365

Årets nedskrivinger

0

0

13 325

0

17 438

30 763

424 987

0

424 987

455 750

Akk. av/nedskrivninger 31.12.

41 500

213 015

3 642 826

2 041 109 11 447 544 17 385 994

2 387 622

7 000 000

Bokført verdi pr. 31.12.

0

0

1 103 669

3 153 913

2 284 227 19 309 251 21 593 479 33 773 752

3 år

5 år

5 - 10 år

10 år

Levetid - antall år

9 668 752 14 781 805

7 922 693 12 180 275
8 - 10 år

4 671 849 26 309 251 30 981 100 55 588 369

8 830 997 23 612 802

9 387 622 26 773 616

40 år

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært med like store
årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
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Note 12 Pensjonskostnader og forpliktelser
Generelt om pensjonsordningen
i Follo Ren IKS
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
og etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene
i loven. Follo Ren IKS har kollektiv pensjonsordning
i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Regnskapsføring av pensjon
Etter gjeldende forskrifter om årsregnskap og
årsberetning skal driftsregnskapet belastes med
pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og
G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en
annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være
forskjell mellom disse to størrelsene.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre,- ektefelle-,
barnepensjon samt AFP/tidligpensjon.

2018

2017

Avkastning på pensjonsmidler

4,30 %

4,10 %

Diskonteringsrenter

2,60 %

2,40 %

Årlig lønnsvekst

2,75 %

2,50 %

Årlig G-regulering

2,50 %

2,25 %

3 361 669

3 436 610

820 478

796 701

Brutto pensjonskostnad

4 182 147

4 233 311

Forventet avkastning

 -975 316

 -773 092

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

146 128

149 987

Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost

3 352 959

3 610 206

472 767

509 039

-

-

95 136

79 849

3 920 862

4 199 094

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

34 677 171

31 215 988

Pensjonsmidler

25 280 201

22 807 447

Netto forpliktelse før arb.avgift

9 396 970

8 408 541

Balanseført nto forpl./(midler) etter aga

5 669 147

5 045 510

Økonomiske forutsetninger

Pensjonskostnader inkl. aga
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad

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

Pensjonsforpliktelse

Innbetalt premie inkl. administrative kostnader til pensjonsordning i 2018 utgjør kr 2 889 768.
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Note 13 Skattekostnad
2018

2017

2 903 054

8 851 577

2 909

- 

Resultat unntatt bedriftsbeskatning

1 814 746

6 326 478

Skattbart resultat

1 091 216

2 525 098

250 980

606 024

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller

Skattekostnad 23%/24%

Det skilles mellom resultat fra selvkost og resultat oppnådd gjennom salg av tjenester i avdeling bedrift/næring.
Overskudd opptjent fra bedrifter skal bedriftsbeskattes.

Note 14 Kundefordringer
Kundefordringer

2018

2017

2 542 013

2 250 526

Kundefordringer er vurdert til pålydende, med en avsetning for tap i 2018 på kr 30 291.
Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Note 15 Bundne midler
Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12
Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12

2018

2017

981 125

851 717

 -930 298

 -828 369
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Miljørapport
Follo Ren jobber for å bli en klimanøytral virksomhet. I 2018 er arbeidet med
å finne ut hvor stort karbonavtrykk virksomheten setter ved dagens drift
videreført. Karbonavtrykk er et avtrykk som viser virksomhetens årlige utslipp
av karbondioksid. Vårt ønske er at vi skal få til økt verdiskaping samtidig som vi
minimerer vårt karbonavtrykk.
Datagrunnlaget som ble samlet inn for 2017 er nå videreutviklet. Datainnsamlingen er delt i tre områder, som er basert på
Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (forkortet GHG-Protokollen). Disse tre områdene er:

DIREKTE UTSLIPP
fra vår virksomhet. Transport med
kjøretøy som opereres av virksomheten.
Stasjonær forbrenning av fossile brensler.
Utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.
.

INDIREKTE UTSLIPP
fra vår virksomhet.
Fjernvarme og innkjøpt
elektrisitet

For 2018 har Follo Ren samlet inn data for det første om
rådet som har den største innvirkningen på klimautslippene
til selskapet.
Dette er drivstoffbruk for bedriftens egne kjøretøy, private
kjøretøy brukt i jobbsammenheng og innsamling av hus
holdningsavfall på husstandsnivå.
Vi har videreført arbeidet med å finne data for område 2 og
3, men dette har vist seg å være en kompleks oppgave. Ikke
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INDIREKTE UTSLIPP
fra vår virksomhet. Forretningsreiser,
innkjøpte transporttjenester,
pendling, innkjøp av produkter og
Avfall og renovasjon

alle dataene er tilgjengelig da noen av våre leverandører ikke
fører slik statistikk enda. I alle våre nye avtaler er innlevering
av årlig miljøregnskap et krav slik at våre fremtidige miljø
regnskap blir så komplette som mulig.
Innsamlet data gir et bilde av hvor stort karbonavtrykk
driften av Follo Ren har. Målet er å bli klimanøytrale.

Miljøregnskap

FORBRUK
2017

CO2-UTSLIPP I TONN

2018

ENHET

2017

2018

SCOPE 1 / DIREKTE UTSLIPP
Bensin
Diesel

47 898

529

liter

0,1

0,1

53 356

liter

127,00

141,5

127,00

141,5

56

64

Totale utslipp scope 1

SCOPE 2 / INDIREKTE UTSLIPP
Elektrisitet gjenvinningsstasjoner

117 647

134 732

kWh

34 843

kWh

34 843

kWh

Elektrisitet omlastehall
Elektrisitet administrasjon

47 580

Oppvarming, gass administrasjon

18
22,70

17

79

99

kWh

Totale utslipp scope 2

SCOPE 3 / INDIREKTE UTSLIPP VALGFRI
Innsamling av husholdningsavfall, biogass
Innsamling av husholdningsavfall, diesel
Transport av avfall fra returpunkt, gjenvinningsstasjoner
og omlastehall, diesel

231 900

m3

249 760

77 464

liter

664,00

206

27 202

119 761

liter

220,00

313

767

liter

Forretningsreiser, ansattes biler
Totale utslipp scope 3
Totale utslipp alle scope

2
884

515

1 089,8

755,7

Regnskapet viser at den største kilden til klimag
assutslipp kommer fra drift av våre anleggsmaskiner
og innsamling av avfall på husstandsnivå. Dette
inkluderer trucker, hjullastere og renovasjonskjøretøy.
I 2018 har klimautslippene blitt redusert som følge at
renovasjonskjøretøyene i større grad benytter biogass. Follo
Ren setter krav i alle nye innkjøp til klimanøytral drift av større kjø
retøy. Når nye avtaler igangsettes vil dette sørge for at klimautslippene
går ytterligere nedover.
Når det gjelder innkjøp av elektrisk kraft har vi lagt til grunn europeisk miks.
Dette fordi vi pt ikke har total oversikt på hva som er innsatsfaktorene (kullkraft,
vannkraft etc.) Dette vil gjennomgås i 2019.
Årsrapport 18 | Follo Ren
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Gebyrgrunnlaget
per innbygger i 2018 var
kr 876,- mot kr 777,- i 2017.
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Nøkkeltall
avfallsmengder
INNSAMLET MENGDE
AVFALL I TONN

5 584

3 387

Husholdningsavfall

2 188

2 285

3 048

5 336

Grunnlag for renovasjonsgebyr
per innbygger 2018

2017

Hjemme

Returpunkt

Gjenvinningsstasjoner

51 874

54 555

25 840

Næringsavfall
29 362

2 737 / 9

2 727 / 3

23 297

22 466

2018

2017
2018

Totalt

GEBYRGRUNNLAG FOR
RENOVASJONSBEGYR PER INNBYGGER
Kroner
0

200

2017

777

2018

876

400

600

800

1000
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TOTALT ANTALL TONN AVFALL
PER AVFALLSTYPE
Restavfall fra husholdningene

1 4182 / 1 513 Total 15 695

Trevirke

6 838 / 1 067 Total 7 905

Papp/papir/drikkekartong fra husholdningene

4 895 / 538 Total 5 433

Rest etter sortering på gjenvinningsst.

4 298 / 671 Total 4 969

Hageavfall

4 650 / 80 Total 4 730

Grave- og rivemasser

3 650 / 570 Total 4 220

Matavfall

3 139 / 0 Total 3 139

Glass- og metallemballasje

2 026 / 39 Total 2 065

Metall

1 598 / 249 Total 1 847

Impregnert trevirke

1 233 / 193 Total 1 426

EE-avfall

985 / 154 Total 1 139

Papp/papir/drikkekartong fra gjenvinningsst.

824 / 129 Total 953

Plastemballasje fra husholdningene

845 / 107 Total 952

Klær og sko

947 / 0 Total 947

Gips

740 / 116 Total 856

Farlig avfall

711 / 111 Total 822

Plastemballasje fra gjenvinningsst.

183 / 28 Total 211

Bildekk

129 / 20 Total 149

0

Total avfallsmengde

57 458 TONN
Husholdningsavfall: 51 873 tonn
Næringsavfall: 5 585 tonn*

5 000

10 000

15 000

20 000

* Beregnede tall

Totalt antall tonn avfall med prosentvis
nyttegjørelse av avfallet etter sortering
Restavfall fra husholdningene

TONN
2018

HUSHOLDNINGSNÆRINGS
MATERIAL
AVFALL
AVFALL OMBRUK GJENVINNING

ENERGI
GJENVINNING

15 695

14 182

1 513

Matavfall

3 139

3 139

0

Trevirke

7 905

6 838

1 067

Papp/papir/drikkekartong fra husholdning

5 433

4 895

538

99

1

953

824

129

99

1

4 730

4 650

80

100
7

Papp/papir/drikkekartong fra gj.st.
Hageavfall

100
100
100

Rest etter sortering fra gjenvinningsstasjonene

4 969

4 298

671

Grave- og rivemasser

4 220

3 650

570

Glass-/metallemballasje

2 065

2 026

39

98,5
82

Metall

1 847

1 598

249

1 426

1 233

193

EE-avfall

1 139

985

154

87

Gips

856

740

116

100

Farlig avfall

822

711

111

Klær og sko

947

947

0

Plastemballasje fra husholdning

952

845

107

Plastemballasje fra gj.st.

211

183

28

Bildekk
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149

129

20

57 458

51 874

5 584

89

4
100

Impregnert trevirke

Total avfallsmengde

DEPONI

1,5
1,6

16,4

100

79,8

7,3

5,7

26

66

8

18,6

1,5

0,1

100
100
6,2

73,6

20,2

TOTALE AVFALLSMENGDER
FORDELT PÅ GJENVINNINGSGRAD
– INKLUDERT NÆRINGSAVFALL
35 000

2016 – Totalt 58 733
2017 – Totalt 59 891

30 000

2018 – Totalt 57 427

* Det er mye ombruk som ikke ligger i våre
statistikker. Mesteparten av ombruket
foregår via arving av klær, og Finn.no
og tilsvarende tjenester, i apper, sosiale
medier, ombruksbutikker osv.

25 000

20 000

4 853

6 123

5 366

30 423

32 785

34 064

21 386

20 240

18 777

765

743

10 000

526

15 000

5 000
0

Ombruk*

Materialgjenvinning

Energiutnyttelse

Deponi

TOTALE AVFALLSMENGDER FORDELT
PÅ GJENVINNINGSGRAD I FORHOLD
TIL SELSKAPETS MÅL OG EU-KRAV
60 %

Mål 2025
Gjenvinningsgrad 2018

50 %

40 %

30 %

EU krav:

39 %

54 %

55 %

10 %

38 %

20 %

50 % av husholdningsavfall til materialgjenvinning innen 2020
55 % av husholdningsavfall til materialgjenvinning innen 2025
60 % av husholdningsavfall til materialgjenvinning innen 2030
65 % av husholdningsavfall til materialgjenvinning innen 2035
Ombruk måles ikke her. Follo Ren skal tilrettelegge for
ombruk for å redusere den totale avfallsmengden med 10 %

0

Materialgjenvinning

Energigjenvinning
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TOTALT ANTALL KG AVFALL PER INNBYGGER
Plast fra gjenvinningsstasjonen

2 kg

1 kg

Bildekk

Farlig avfall

6 kg

7 kg

Gips

Plastemballasje fra husholdning

7 kg

7 kg

Papp/papir/drikkekartong gjenvinningsst.

EE-avfall

9 kg

8 kg

Klær og sko

Metall

14 kg

11 kg Impregnert trevirke

Matavfall

28 kg

18 kg

Restavfall fra gjenvinningsst.

38 kg

32 kg Grave og rivemasser

Glass-/metallemballasjev

41 kg Hageavfall
43 kg Papp/papir/drikkekartong husholdningene

Totalt

457

60 kg Trevirke

kg per år
per person

125 kg Restavfall husholdningene

INNSAMLET MENGDE
AVFALL I KG PER
INNBYGGER I FOLLO

600
500
400
300

485

457

100

477

200

2016

2017

2018

0
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AVFALLSMENGDER PER INNBYGGER
Hjemmehenting
125 kg

Restavfall
Papp/papir

43 kg

Totalt

28 kg

Matavfall
Plastemballasje

203

7 kg

kg per år

0

30

60

90

Returpunkt

Totalt

Glass- og
metallemballasje

26

16 kg

Tekstiler,
klær og sko

120

kg per år

8 kg
0

30

Gjenvinningsstasjon
60 kg

Trevirke
41 kg

Hageavfall
Rest etter
sortering

Totalt

228
kg per år

38 kg

Grave- og
rivemasser

32 kg
14 kg

Metall
TImpregnert
trevirke

11 kg

EE-avfall

9 kg

Papp/papir

7 kg

Gips

7 kg

Farlig avfall

6 kg

Plast

2 kg

Bildekk

1 kg
0

30

60
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Gjenvinningsstasjoner
Follo Rens gjenvinningsstasjoner er selskapets tilbud til innbyggere for å kunne
kvitte seg med større mengder avfall og andre typer avfall enn det som samles inn
hjemme. Follo Ren drifter gjenvinningsstasjonene Bølstad i Ås kommune, Teigen i
Nesodden kommune og Oppegård på Sofiemyr i Oppegård kommune.
Gjenvinningsstasjonene har et likt tilbud til alle Follo Rens
kunder, har like åpningstider, og likt tilbud om mottak av
avfall. Det vesentligste av kostnader dekkes over renova
sjonsgebyret, men noe er inntekt fra salg av gjenvinnbare
fraksjoner og egenbetalingen fra stasjonenes kunder.
Utover mottak fra husholdninger tas det i mot noe avfall fra
næringskunder.
Det har vært en mindre nedgang i avfallsmengdene i
2018 i forhold til tidligere år. Hovedsakelig skyldes dette
mindre hageavfall som er et resultat av den ekstraordinært
varme sommeren 2018. Totalt sank avfallsmengdene på
stasjonen med 10 %, hageavfall isolert sett sank med 30 %.
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Besøkstallene gikk også litt ned, fra 170.400 til 169.802, en
reduksjon på 0,3 %.
Follo Ren er en mottaker av avfall, og har driver ikke med
behandling av avfallet. Gjenvinningsstasjonene driver med
mottak, emballering/pakking, deklarering og forsendelse av
avfall. I løpet av året er det kjørt ut over 1700 vogntog med
avfall fra de tre gjenvinningsstasjonene.
Det har vært to myndighetsinspeksjoner på Bølstad
gjenvinningsstasjon i løpet av 2018. Miljødirektoratet og
Fylkesmannen gjennomførte tilsynsaksjon rundt farlig avfall
i februar. Det ble gitt tre avvik og tre bemerkninger ved

Teigen gjenvinningsstasjon

Bølstad gjenvinningsstasjon

denne aksjonen, disse er nå lukket. Arbeidstilsynet var på
inspeksjon i juni som oppfølgning av en skadesak i et annet
selskap. Det ble ikke gitt pålegg i den forbindelse.
Gjenvinningsstasjonene er utdaterte og i behov for
oppgradering. Det er gjennomført noen mindre tiltak, men
behovet for vedlikeholdstiltak og investeringer må sees opp
mot (total)renoveringer som forhåpentligvis kan realiseres de
nærmeste årene.

En vesentlig årsak til dette er mindre plast i restavfallet, da
mye av plasten i dag går som egen fraksjon der den før var
iblandet i restavfallet. Dette går også igjen på emballasje
plasten som synker fra 4,5 % til 2,3 %. Treverk går også ned,
mens metall og farlig avfall stiger. Tekstiler øker svakt til
3,8 %, men er fremdeles under målet på 4,5 %

Oppegård gjenvinningsstasjon

Plukkanalyse
Det gjennomføres en plukkanalyse årlig for å anslå innholdet
i restavfallsfraksjonen. Det slurves en del med sortering her,
og mye av avfallet som havner i restavfallet skulle vært i
andre sorteringer. Dels er dette et problem med at avfallet
ikke havner der det skal, dette gjelder spesielt farlig avfall.
Videre er det avfall iblandet restavfallet som Follo Ren kan
få betalt for. I 2018 ble det f eks levert 4969 tonn med
restavfall fra stasjonene, og andelen for metall og papp lå
på hhv 4,8 % og 4,5 %. Det tilsvarer 238 tonn med metall og
223 tonn med papp som Follo Ren har levert som restavfall
til høy pris, mens man kunne fått betalt for det ved levering
som ren fraksjon. Totalt merkostnad for Follo Ren bare ut fra
disse to avfallstypene er i størrelsesorden 1 million kroner.
Plukkanalysen viser forholdsvis like tall som tidligere år, men
andelen rett sortert restavfall faller fra 72,5 % til 70,1 %.

Årsrapport 18 | Follo Ren

37

Tonnasje
Antall tonn av ulike avfallstyper levert til gjenvinningsstasjonene i 2018*

1 139

822

149

211

856

EE-avfall

Farlig avfall

Bildekk

Plast

Gips

1 426

1 847

Impregnert
trevirke

Metall

Miljøbile
Næring

4 969

4 220

Rest etter
sortering

Grave- og rivemasser
(jord, stein, keramikk)

Bølstad
Teigen

4 730

7 905

953

Hageavfall

Trevirke

Papp/papir/drikkekartong

Oppegå

* inkludert avfall fra næringsdrivende

Besøkende ved gjenvinningsstasjoner
1 503

180 000
160 000

3 933
1 867

5 618

6 673

2 474

140 000
120 000

53 633

55 178

60 239

65 692

64 038

24 816

26 804

28 926

31 167

32 317

100 000
80 000

Næring

60 000

Bølstad

40 000
20 000

63 134

66 643

67 419

67 923

69 307

Teigen
Oppegård

0
2014

2015

Tallene inkluderer også fakturerte bedriftskunder
38

Miljøbilen
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Follo Ren startet tjenesten Miljøbilen høsten 2018. Dette er en mobil
gjenvinningsstasjon med faste stoppesteder. Meningen er at innbyggerne skal
kunne levere mindre mengder avfall i sitt nærmiljø, uten å trenge bil eller annen
transport. Avfallsmengdene er begrenset til det man kan bære av avfall, og prisen
for å levere er redusert i forhold til gjenvinningsstasjonene.
Miljøbilen kjører på 14-dagersrute, og tanken er å
innarbeide vane om at Miljøbilen står på fast sted til fast
tid. I oppstartsperioden var det to stoppesteder hver dag,
mandag til og med torsdag. Bilen står forholdsvis lenge på
hvert stoppested, og man ser at de fleste kunder kommer
med en gang bilen står ferdig rigget. Det ble derfor vurdert
at man skal øke til tre stoppesteder de fleste dager neste år,
for å nå enda flere kunder i sitt nærmiljø.

Miljøbilen er betjent med en ansatt fra gjenvinningsstasjonen,
samt en sjåfør.
Miljøbilen er godt mottatt av innbyggere og eierkommuner,
og hadde gode besøkstall den første perioden på høsten
2018. Utover høsten og vinteren har besøkstallet sunket,
men det forventes at dette vil ta seg opp i løpet av våren.
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Husholdnings
renovasjon
Follo Ren har ansvaret for innsamling av husholdningsavfall hos 113 530
innbyggere fordelt på ca. 46 500 abonnenter. Abonnentene er fordelt med
ca. 29 000 med egne beholdere, ca. 14 000 med fellesløsninger, og ca. 3500
fritidseiendommer med renovasjon i sommerhalvåret.
Ved utgangen av 2018 sto det utplassert 31 729 beholdere
til restavfall og 28 972 beholdere til papir. Totalt er det 60
701 beholdere som står utplassert i Follo Rens område.
Det skjer en stadig økning i antall nedgravde brønner, noe i
eksisterende borettslag og sameier, men mest i nye bygge
prosjekter. Totalt er det 337 nedgravde brønner til restavfall
og papir fordelt på de fem eierkommunene til Follo Ren.
I tillegg er det 30 nedgravde avfallsbrønner for glass- og
metallemballasje.
Total mengde samlet inn i restavfallsbeholdere hos hus
standene i 2018 var 18 719 tonn. Dette er en økning

fra 2017 på 1200 tonn og 6,9 %. Dette til tross for at
befolkningsveksten kun har vært på 0,9 %.
Tidligere ble alt restavfall sendt til forbrenning, men med
innføringen av ny renovasjonsløsning fra oktober 2017, går
er det nå vesentlig mer til materialgjenvinning.
I dag går innholdet i restavfallsbeholderen først til etter
sortering ved anlegget til ROAF på Skedsmo. I 2018 ble
det sortert ut 3139 tonn matavfall i grønne poser. Dette
matavfallet gikk til produksjon av biogjødsel og kompost.
Anlegget sorterer ut plasten fra Follo Rens innbyggere i fem
ulike kvaliteter. Totalt mengde utsortert plastemballasje til
materialgjenvinning var 845 tonn i 2018.
I 2018 ble det totalt samlet inn 4 895 tonn papp/papir/
drikkekartong. Dette er en nedgang på 1,1 % fra 2017 og
det kan se ut til at innsamlet mengde papp/papir/drikke
kartong er i ferd med å stabilisere seg på dette nivået, etter
en jevn nedgang de siste årene. Nedgangen skyldes at hus
holdningene kaster mindre papir, ikke at det blir feilsortert.
Vi leser mindre papiraviser, og er mer digitale enn tidligere,
noe som blir gjenspeilet i papirmengden.
1. oktober 2017 fikk Follo Ren ny leverandør for innsamling
av avfall fra husholdningene. NordRen er ansvarlig leveran
dør for all innsamling, og 2018 er deres første hele driftsår.
Tjenesten har stabilisert seg på et godt nivå.
Follo Ren har i 2018 jobbet med å øke tjenestetilbudet til
borettslag og sameier. Det er flere som bor i borettslag og
sameier som ikke har bil og som dermed har en utfordring
med å få kastet glass- og metall og tekstiler på returpunk
tene. Det ble derfor sendt ut tilbud om egen container til
glass- og metall til borettslag og sameier og på bakgrunn av
innkomne svar utplassert 33 containere. I samarbeid med
Røde Kors ble det også startet opp et prøveprosjekt og satt
ut ni tekstilcontainere i noen utvalgte borettslag og sameier.
Prøveprosjektet skal vise om dette kan bidra til at tekstiler
ikke lenger kastes i restavfallet, men samles inn for ombruk
eller materialgjenvinning.
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Returpunkt
Follo Ren hadde ved utgangen av 2018 totalt 108 retur
punkter for glass- og metallemballasje og tekstiler fordelt på
alle fem eierkommuner. Dette er 11 flere returpunkter enn i
2017. Flere av returpunktene har nedgravde avfallsbrønner
for glass- og metallemballasje. Totalt er det 30 brønner
fordelt på 25 steder.
I 2018 ble det samlet inn totalt 2026 tonn med glass- og
metallemballasje. Dette tilsvarer 17,85 kg innsamlet per
innbygger, og dette er et høyt snitt sammenlignet med
resten av Norge. Det innebærer at mengden glass- og
metallemballasje til materialgjenvinning har økt med hele
12 % fra 2017.

I 2018 ble det samlet inn 947 tonn klær, sko og tekstiler i
containere fra UFF og Fretex. Dette er en økning på 3 % fra
2017. Informasjonskampanjer har ført til en økt bevissthet
rundt ombruk og gjenvinning av tekstiler, og dette gjen
speiler seg i økt mengde innsamlet klær, sko og tekstiler.
Av mengden innsamlet gikk 80 % til gjenbruk direkte, mens
19 % av tekstilene gikk inn i produksjonen av nye produkter.
Andelen som ikke kunne brukes til ombruk er kun 1,5 %.
Dette ble sendt til forbrenning.

Innhold i restavfallsbeholderen
Hvert år gjennomfører Follo Ren en plukkanalyse av
innholdet i restavfallsbeholderen. Dette gjøres for å få en
oversikt over hva som blir kastet, og hva som blir feilsortert.

Follo Ren bruker disse tallene som grunnlag for vurdering av
avfallsløsning, og tiltak for å minimere feilsortering.

Gjennomsnittlig innhold basert på plukkanalyse (april 2018)

0,1 %

0,3 %

1,0 %

3,0 %

Medisiner

Farlig avfall
EE-avfall

5,2 %

Panteflasker

Tekstiler

6,6 %

Glass | metall

Planterester

10,7 %

6,8 %

19,6 %

21,5 %

25,8 %

Papp | Papir
Drikkekartong

Restavfall

Plastemballasje

Kildesortert matavfall
i grønne poser

Matavfall
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Omlastehall
16. april 2018 satte ble den nye omlastehallen til Follo Ren satt i drift.
Omlastehallen ligger på Fugleåsen industriområde på Langhus, og er 2000 m2.
I omlastehallen tømmer renovasjonsbilene alt restavfall de har samlet inn fra
beholdere rett opp i tette containere fra en rampe.
Fulle containere trekkes bort fra rampen og klargjøres før
videre transport til ettersorteringsanlegget til ROAF på Ber
ger, Skedsmo. Omlastingen av restavfallet er viktig for å få til
en miljøeffektiv transport. Miljøgevinsten ved å laste om slik
at vogntog kjører opp containerne til ettersorteringsanlegget
istedenfor at alle renovasjonsbilene selv skal ta turen, er
stor.
Follo Ren har en mann ansatt til å holde orden i omlaste
hallen. Han følger opp renovatørene og sjåførene slik at
logistikken fungerer, og holder hallen ryddig og ren til en
hver tid. Transportsentralen Lillestrøm sørger for transport
av de fulle containerne opp til anlegget på Berger. Hver
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transport består av to fulle 40 m3 containere med avfall,
totalt ca 23 tonn per tur. Årlig blir det lastet om over
20 000 tonn restavfall.

Lager
Ved siden av omlastehallen er det bygget et lager for Follo
Ren. Dette bygget ble overtatt 1. juni og inneholder et
stort kaldtlager på 900 m2, et mindre varmtlager, en liten
vaskehall samt personalrom med tilhørende garderobe og
dusj. Her lagres de ulike beholdertypene og utstyr til repara
sjoner av beholdere som står ute hos innbyggerne. I tillegg

er alt av utstyr til returpunkter lagret her, samt noe utstyr
til gjenvinningsstasjonene. I vaskehallen ble det i desember
montert en beholdervaskemaskin for renhold av beholdere
som byttes inn. Follo Ren har to ansatte som jobber med
beholderbytter, reparasjoner, rydding av returpunker etc.

Disse har sin base på Fugleåsen, men er mesteparten av
tiden på veien for å utføre service for innbyggerne. I 2018
ble det utført 895 reparasjoner av beholdere og 522 bytter til
endret beholderstørrelse. Det ble også levert ut beholdere til
301 nye abonnenter.
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Hva skjer med avfallet vårt?
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Glass- og metallemballasje

Plastemballasje

Tekstiler

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

Plastemballasjen legges sammen med
annet restavfall, og blir automatisk
utsortert på ettersorteringsanlegget til
ROAF på Skedsmo. På denne måten
kan vi få ut 35-50% mer plastemballa
sje enn ved kildesortering.

Klær, sko, sengetøy og andre tekstiler
blir samlet inn på våre returpunkter og
gjenvinningsstasjoner. Follo Ren har
avtale med UFF og Fretex, som henter
inn tekstilene og viderebehandler
det i sine systemer. I tillegg har Follo
Ren et samarbeid med Røde Kors om
tekstilcontainere i enkelte borettslag
og sameier som et prøveprosjekt, samt
tekstilinnsamling fra Miljøbilen. Hos
alle selskaper blir tekstilene sortert
og solgt i butikker for brukt tøy.
Overskuddet fra dette salget går til
humanitær hjelp. De tekstilene som
ikke blir solgt, eller som er slitt og
ødelagte, går til materialgjenvinning
der de omdannes til nødhjelpstepper
og store tekstiltepper til industrien.

Papp/papir

EE-avfall

Rest etter sortering

Papp, papir og drikkekartong samles
inn fra papirbeholdere ved husstanden
og fra papp og papircontainer på gjen
vinningsstasjonene.  Dette fraktes inn
til Groruddalen Miljøpark i Oslo.  Her
blir det kontrollert, sortert og presset
i baller, før det blir solgt videre til pa
pirfabrikker. Papiret inngår som råstoff
til nye papirprodukter. Drikkekartong
blir sendt til emballasjeretur drevet av
Grønt Punkt.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-av
fall) inneholder miljøfarlige stoffer.
EE-avfallet må derfor miljøsaneres,
slik at de miljøfarlige stoffene kan bli
viderebehandlet på forsvarlig måte.
EE-avfall fra våre gjenvinningsstasjo
ner blir transportert og behandlet av
Norsk Gjenvinning. I behandlingspro
sessen blir de miljøfarlige stoffene
fjernet, og deretter blir metaller,
glass og plast i produktene sortert og
materialgjenvunnet.

Rest etter sortering er det er det som
blir igjen etter at kunder på gjenvin
ningsstasjonene har sortert ut det som
kan materialgjenvinnes i egne containe
re. Rest etter sortering hentes av Norsk
Gjenvinning og sendes til ytterligere
sortering, hvor rester av treverk, metal
og farlig avfall blir plukket ut. Det som
gjenstår til slutt kan ikke materialgjen
vinnes, og sendes til forbrenning med
energiutnyttelse.
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På anlegget i Skedsmo blir plastem
ballasjen skilt ut i fem ulike varianter,
basert på plasttype: PET, PP, PE, Folie
og blandet plast. Plastemballasjen
blir solgt videre til plastindustrien til
produksjon av nye plastprodukter.

Hageavfall

Gips

Trevirke

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

Norsk gjenvinning henter inn gips fra
våre gjenvinningsstasjoner, og frakter
dette til sin mottakshall. Gipsen blir
omdannet til ny råvare som brukes i
produksjon av nye gipsplater.

Trevirke fra gjenvinningsstasjonene
blir kjørt til Ragn-Sells anlegg i Moss.
Her blir trevirket kvernet til flis som
går videre til forbrenning med energi
utnyttelse.

Farlig avfall

Metaller

Restavfall

Farlig avfall er avfall som inneholder
stoffer som er farlige for mennesker,
dyr og natur. Eksempler på dette er
maling, lim, lakk, asbestmateriale,
impregnert trevirke m.m. Det er
svært viktig for miljøet at dette
avfallet blir skilt ut. Renor AS står
for innsamling, mottak, sortering og
klassifiserer av farlig avfall fra våre
gjenvinningsstasjoner. Organisk
farlig avfall sendes til Europas mest
avanserte forbehandlingsanlegg på
Brevik. Her blir avfallet benyttet som
brensel og råstoff i sementproduksjon,
den høye temperaturen destruerer
farlige stoffer og man unngår bruk av
fossilt brensel.

Metall fra gjenvinningsstasjonene blir
kjørt til Norsk Gjenvinning sitt anlegg
på Øra i Fredrikstad. Her blir metallet
sortert etter type, og solgt videre som
råvare til ny produksjon.

Restavfall fra husholdningene er
det avfallet som er igjen etter at
abonnentene har kildesortert det som
kan materialgjenvinnes. Innholdet
i restavfallsbeholderen sendes til
ettersorteringsanlegget til ROAF.
Her blir matavfall i grønne poser,
plastemballasje, små mengder restpapir
og metall automatisk sortert ut fra
restavfallet. Dette bidrar til å øke
materialgjenvinningen.

Uorganiske farlig avfall sendes til
NOAH der dette blir bearbeidet til
stabilt og lagringsvennlig materiale,
som deponeres på Langøya utenfor
Holmestrand.

Gravemasser og rivemasser
Avfallstyper som betong, porselen, ke
ramikk og lignende har en komplisert
sammenblanding av ulike materialer
som er vanskelig å materialgjenvinne
og har dårlig brenneevne. Denne
avfallstypen blir derfor lagt på deponi
hos Indre Østfold Renovasjon.

Etter sortering blir resten av avfallet
sendt til forbrenning med energiutnyt
telse. Det vil si at varmeenergien fra
forbrenningen brukes til å produsere
fjernvarme og strøm.
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De fleste kundehenvendelser kommer
via telefon, app, nettside eller e-post.
Men det er også mulig å komme innom
administrasjonen på Vinterbro.

Administrasjonen
Administrasjonen i Follo Ren ligger på Vinterbro i Ås kommune. Her jobber
14 ansatte med kundeservice, drift, innkjøp, kommunikasjon, IT, prosjekt og
utvikling, personal, HMS og økonomi.

Kundeservice
Follo Rens kundeservice besvarer alle spørsmål innbyggerne
måtte ha om renovasjon. Henvendelsene kommer hoved
sakelig per telefon eller e-post, men kundeservice har sett
en økende pågang av elektroniske henvendelser via selv
betjeningsskjemaene på nettsiden folloren.no og ikke minst
meldinger sendt direkte fra appen «Min Renovasjon».
Foruten å besvare henvendelser har kundeservice hoved
ansvar for å melde avvik på renovasjonstjenesten, sørge
for beholderbytter og ellers ta tak i forhold av driftsmessig
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karakter. Fagsystemet KomTek benyttes som system for
kundeoversikt og oppfølging, og kundeservice fører renova
sjonsgebyr på vegne av alle eierkommunene.
Kapasiteten på denne avdelingen ble økt i forbindelse med
overgangen til ny renovasjonsløsning med tilhørende økt
mengde oppgaver. Avdelingen har to ansatte i 100% og en
engasjementstilling i 80% i tillegg til leder for husholdnings
renovasjon og kundeservice.

Kundetilfredshetsundersøkelsen 2018
Kundetilfredshetsundersøkelsen 2018 ble gjennomført i
desember 2018. Det er Sentio Norge som har gjennomført
undersøkelsen slik som tidligere. Totalindikator (omdømme
og tilfredshet slått sammen) viser et resultat som er godt
over gjennomsnittet i Norge, og svakt økende fra samme
undersøkelse for selskapet i 2017.
Oppsummering av noen av hovedpunktene i undersøkelsen:

• Follo Ren har et godt omdømme, og kundene er

totalt sett meget tilfreds med selskapet. Resultatet
for omdømme, ureflektert tilfredshet og totalindi
kator (omdømme og total tilfredshet) er de beste
som noen gang er mål for Follo Ren.

• Follo Ren er blant selskapene med best resultat

på sluttbehandling av avfallet, sammenlignet med
andre renovasjonsselskaper i Norge. Mye informa
sjon rundt ny renovasjonsløsning har nok hatt en
positiv effekt på dette.

• Som et ekstraspørsmål ble det spurt om man har
begynt å kildesortere matavfall i grønne poser. I
2018-undersøkelsen er det enda fler som svarer
at de kildesorterer matavfall i grønne poser enn
i 2017. Nær 9 av 10 svarer at de kildesorterer
matavfall.

• Aldersmessig er det de over 60 år som både har

det beste inntrykket av selskapet, og som er mest
tilfreds med tjenestene. De i 30-årene har dårligst
inntrykk, men er likevel relativt tilfredse. Kvinner
er mer fornøyd enn menn. Innbyggere i Oppegård
kommune er mest fornøyde, mens innbyggere i
Ski kommune skårer lavest både på tilfredshet og
Ås skårer lavest på omdømme. Dette er endret fra
tidligere år, da Ås kommune har ligget høyest både
på omdømme og tilfredshet.

• Når det gjelder de ulike elementene som går inn

under tjenestetilfredshet er Follo Ren bedre enn
Benchmark Norge på samtlige mål.

• Hvis man ser på det totalt tjenestetilbudet til

Follo Ren, er kundene er aller mest fornøyde med
gjenvinningsstasjonene.
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I selskapets mål for 2018 er det uttalt at
selskapet skal være blant de ti beste
avfallsselskapene nasjonalt og best i
Østlandsområdet på årlig nasjonal kunde
tilfredshetsundersøkelse. I 2018 ble det
gjennomført en større nasjonal undersøkelse
av Sentio Norge, hvor 11 000 personer
har vurdert renovasjonsselskapet sitt på et
generelt grunnlag. Resultatene viser at Follo
Ren har nådd sitt mål, og har best skåre av
renovasjonsselskapene på Østlandsområdet.
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen består av to årsverk, og har
ansvar for kommunikasjon ut til innbyggere, drifting av
nettsider og sosiale medier, internkommunikasjon og andre
informasjonsaktiviteter. I tillegg ligger IT-drift, telefoni og
arkiv-tjeneste i denne avdelingen.
I 2018 har hovedfokus for informasjon vært på ny
renovasjonsløsning med særlig vekt på informasjon om
kildesortering av matavfall i grønne poser, og hvordan man
får flere grønne poser.

Det er i løpet av 2018 sendt ut tre utgaver av informasjons
magasinet til alle innbyggere. I tillegg har det vært kjørt flere
store kampanjer i løpet av året i lokale aviser både print og
digitalt, i tillegg til annonsering og informasjon på nettsider
og facebook. Det er også utviklet nytt undervisningsmate
riell til 4. klassinger i samarbeid med avdeling prosjekt og
utvikling.
I forbindelse med lansering av Miljøbilen har det vært et
stort informasjonstrykk rundt denne tjenesten hele høsten
2018. Det er informasjonskrevende å innarbeide slike nye
tjenester, men vi kan se av besøkstallene til Miljøbilen at vi
har klart å nå ut til mange.
I løpet av 2018 Follo Ren informasjonsstander i hver eier
kommune. Det ble delt ut informasjon, svart på spørsmål om
ny renovasjonsløsning, og ellers snakket med innbyggerne
om stort og smått innen miljø, løsninger, renovasjon og
avfallshåndtering.
I 2018 har det vært fokus på økt digital satsing rundt
tjenestene til Follo Ren. Det har blitt jobbet mye med
tilrettelegging av nettsider, selvbetjeningsskjemaer, app,
målrettet informasjon på facebook mm, slik at det skal være
så enkelt som mulig å komme i kontakt med Follo Ren. Antall
henvendelser som kommer digitalt inn til selskapet er stadig
økende.

Møte med innbyggere
Follo Ren har møtt innbyggerne på
informasjonsstander der vi har informert
om ny renovasjonsløsning, og fått
mange interessente diskusjoner og gode
tilbakemeldinger på jobben vi gjør.
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Prosjekt og Utvikling

Anskaffelser

Prosjekt og utvikling jobber med utredninger av nye bærekraftige tjenes
ter som sørger for at avfallet som mottas blir en ressurs i ny produksjon.  
Avdelingen har ansvar for implementering av strategien i alle ledd,
ansvarlig for at årlige målsettinger utarbeides og følges opp, og opplærin
gen som skal gjennomføres i regi av Follo Ren. Opplæring gis i spennet
barnehagebarn til professornivå. Prosjekt og utvikling har i dag to ansatte.

Follo Ren følger lov og forskrift om offentlige
anskaffelser. I 2018 gjennomførte selskapet
20 anskaffelser av ulik størrelse.
Noen av de viktigste avtalene var kjøp av
miljøbil, transport av restavfall, og transport
og behandling av blandet trevirke.

I 2018 ble følgende oppgaver gjennomført:

• Opplæring og besøk av 4.klassinger på gjenvinningsstasjonen.

Alle skolene i våre eierkommuner blir invitert. I 2018 var det
totalt 19 skoler som svarte på invitasjonen, og  959 elever som
fikk opplæring

• Forelesninger ved NMBU
• Kontinuerlig arbeid med CSR i Follo Ren
• Uttalelser, befaringer og deltakelse i plan og byggesaker i våre
eierkommuner

• Prosjekt «Fremtidens løsninger og arealer for gjenbruk og
gjenvinning»

• Vedtak i styret om utsetting av flere miljøpunkt og prøvepro
sjekt med Miljøhus i Ski, Frogn og Nesodden kommuner

• Gjennomført skisseprosjekt/KVU der nytt konsept for
fremtidens miljøstasjon er fremlagt styret

• Igangsatt utredning av tre mulige tomter for plassering av
en ny stor miljøstasjon som også skal ta imot avfallet fra nye
hentetjenester

• Prosjekt «Strategi Follo Ren 2019-2035» vedtatt i styret
• Prosjekt ombruk på NMBU
• Flere ungdomsskolearrangementer sammen med Ungt Entre
prenørskap

• Utarbeidelse av avfallsstatistikk
• Utarbeidet ombruksplan for Follo Ren IKS
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Follo Ren erfarer at konkurranseutsetting
generelt gir gode priser og betingelser, samt
mer rasjonell drift. Det jobbes kontinuerlig
med kontraktoppfølging,
fornyelse av eksisterende og inngåelse av nye
avtaler. Totalt har Follo Ren ca. 60 avtaler på
alt fra nedstrømsløsninger, drift og varekjøp.
Anskaffelser skal gjennomføres på bakgrunn
av en behovsanalyse basert på anskaffelsens
omfang og verdi der aktuelle interessenter
involveres, både interne og eksterne.
Follo Ren har i 2018 jobbet mye med oppføl
ging av eksisterende avtaler når det gjelder
lønns og arbeidsforhold, samt generelle kon
traktsvilkår. Særlig har selskapet hatt fokus på
oppfølging hos de leverandørene som jobber
med hentetjenester og har mange ansatte.

Økonomi og personal
Avdelingen består av tre ansatte med ulike ansvarsområder.
Controller har overordnet ansvar for regnskapet. Regnskaps
funksjonene ellers er lagt eksternt til et regnskapskontor.
Personal-/HMS-sjef har overordnet ansvar for alle personal
relaterte oppgaver, samt HMS og kvalitetsarbeid i Follo Ren.
Admin. assistent jobber i 50 % stilling, og har i tillegg til en
rekke HMS-relaterte oppgaver, rollen som sikkerhetsrådgiver
i bedriften.  

De ansatte i Follo Ren
Ved utgangen av 2018 var det 32 fast ansatte i selskapet.
14 av dem jobber i administrasjonen og de andre fordelt
på tre gjenvinningsstasjoner og drift av returpunkter og
beholderbytte. Gjennomsnittsalderen av de ansatte i
administrasjonen er 42 år og ansatte i drift er i gjennomsnitt
52 år gamle.
I mai 2018 startet vår nye salgsansvarlig for bedriftskunder,
i nyopprettet stilling. I desember ble det ansatt en ny skiftle
der på Oppegård gjenvinningsstasjon.

også blitt økt bemanning på kundeservice med en 80 %
engasjementsstilling fra mars 2018.
Follo Ren har et samarbeid med NAV som omfatter
arbeidstrening, avklaring og rekruttering. Gjennom dette
samarbeidet har Follo Ren IKS hatt åtte kandidater i ar
beidstrening i 2018. Én av dem har jobbet nesten hele året
i Follo Ren med lønnstilskudd fra NAV. De andre har vært
mer kortvarig. I tillegg har Follo Ren bistått med sommerjobb
i forbindelse med et prosjekt omkring forebygging av
skolefrafall mellom ungdomsskolen og videregående skole
i regi av oppfølgingstjenesten i Akershus og Utekontakten i
Oppegård kommune.

Kompetanse
Follo Ren har satt fokus på kompetanseheving og utvikling
av sine ansatte også i 2018. Tre ansatt har tatt fagbrev  
gjenvinningsfag i 2018. Dermed har nå 13 av de 18 ansatte
som jobber med drift fagbrev i gjenvinningsfaget.

I sommermånedene økes bemanningen på gjenvinnings
stasjonene for å møte større kundemengde og utvidete
åpningstider.

I tillegg til påkrevde oppdateringskurs har de ansatte i Follo
Ren deltatt på en rekke kurs i 2018. I 2018 var fokus på
fordypningskurs innen bl.a. byggavfall og farlig avfall, samt
HMS-relaterte kurs.

I 2018 åpnet Follo Rens nye omlastehall på Fugleåsen. I
forbindelse med dette ble det ansatt en operatør i 100 %
engasjementsstilling. For å møte økt arbeidsmengde er det

Ansatte i administrasjonen deltar regelmessig i kurs,
konferanser og andre fora innen sine fagfelt, for å holde seg
oppdatert og gjerne i forkant av utviklingen ellers i bransjen.
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I tillegg til dette ble det i 2018 fullført et studium i Grønn
vekst og konkurransekraft og flere ansatte startet nye stu
dier. Herunder et årstudie i Samplan, et BI program i Digital
kommunikasjonsledelse, og et masterstudie i Innovasjon
og ledelse.  Videre er et studium i Offentlige anskaffelser
pågående.

Medarbeidertilfredshet
Siden 2012 har det blitt gjennomført en årlig medarbeider
undersøkelse. Undersøkelsen har samme innhold og utføres
på samme måte siden 2012. Med bakgrunn i tilbakemel
dinger fra fagforeningen ble det lagt til fem nye spørsmål i
undersøkelsen i 2018.

og spørsmål er 4,1 for 2018, noe som er likt som i fjor og
året før det. Det er kun små forskjeller i årets undersøkelse
sammenlignet med fjorårets. To av områdene («Din jobb»
og «Lederstøtte») er likt som i fjor med et resultat på hen
holdsvis 4,1 og 3,9. Området «Kommunikasjon/Identitet» og
«Generell tilfredshet» har gått 0,1 poeng ned, mens «Kultur,
arbeidsmiljø» har gått noe ned. Det har blitt lagt til to nye
spørsmål til det siste området og resultatene kan dermed
ikke helt sammenlignes med fjorårets.
Generelt får alle områder og spørsmål gode resultater på
rundt 4 poeng.

Sykefravær

Undersøkelsen ble gjennomført i begynnelsen av 2019 og
svarene er et resultat av arbeidet med medarbeidertilfreds
het gjennom 2018.

I 2018 var den totale sykefraværsprosenten for alle fast
ansatte samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger på
5,63 % mot 5,94 % i 2017.

Undersøkelsen inneholdt 40 utsagn fordelt på områdene:
din jobb, lederstøtte, kommunikasjon, arbeidsmiljø og
generell tilfredshet. Respondentene svarte på de gitte
utsagn ved å gi poeng mellom 1 (helt uenig) og 5 (helt
enig). Samtlige utsagn var formulert på en måte at svaret
1 (helt uenig) betyr at respondenten er meget misfornøyd
med situasjonen, mens 5 (helt enig) betyr at respondenten
er veldig fornøyd med situasjonen. 84 % av de inviterte
ansatte deltok på undersøkelsen.

Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) ligger på konstant
lavt nivå på 1,77 mot 1,04 % i 2017.

Resultatet gjennom de siste årene har holdt seg på et
stabilt, godt nivå. Også i 2018 er resultatet veldig likt
resultatet fra 2017. Sammenlagt resultat fra alle avdelinger

Innføringen av et nytt avvikssystem i 2017 ser ut til å ha en
positiv virkning. Antall registrerte avvik har gått opp med
65 % fra 2017 til 2018, hvor det ble registrert totalt 217

HMS
I 2018  var hovedfokus på innføring av gode rutiner og
praksis på Follo Rens nye omlastehall på Fugleåsen. I tillegg
til videreføring av HMS-systemet på den nye lokasjonen, ble
det foretatt luktmålinger og risiko-,og spredningsanalyse i
forbindelse med det.
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Lederstøtte

Kommunikasjon

Arbeidsmiljø

Generell
tilfredshet

avvik. Follo Ren ser på dette som svært positivt, da det viser
stor fokus på HMS blant ale ansatte.

Sertifisering innen CSR
(Corporate Social Responsibility)

anerkjente standarder innen ledelsessystemer. I mars 2018
ble Follo Ren sertifisert innen standarden. Sertifiseringen
ble gjennomført i en to dager lang revisjon av systemet,
gjennomført av DNV GL.

Follo Ren har gjennom hele 2017 jobbet med implemente
ring av systemet i henhold til CSR Performance Ladder. CSR
Performance Ladder er en sertifiserbar standard innenfor
samfunnsansvar. Standarden bygger på internasjonalt

Årsrapport 18 | Follo Ren

53

Årsrapport bedrift 2018
Follo Ren tilbyr renovasjonsløsning til bedrifter i kommunene
Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Oppegård. Fra og være et tilbud
som var særlig egnet for små- og mellom store bedrifter
med avfall som tilsvarer vanlig husholdningsavfall, utvikler
Follo Ren stadig tjenestetilbudet, slik at det nå fremstår som
en totalløsning for de fleste typer bedrifter.
Grunnet stordriftsfordeler og god utnyttelse av kapasiteten
på renovasjonsbilene som kjører husholdningsrenovasjon,
kan Follo Ren tilby renovasjonsløsninger til meget konkur
ransedyktige priser til bedriftsmarkedet.

Avfallshåndtering hos bedriftskunder
Follo Ren tilbyr alle typer avfallsbeholdere fra 240L avfalls
beholdere og opp til stålcontainer og komprimatorløsninger.
Det tilbys løsninger for alle typer avfall for bedrifter, og
er en totalleverandør på avfallshåndtering. Selskapet har
løsninger for alt fra restavfall og papp/papir til grovavfall
som trevirke, metall, EE-avfall osv.
Follo Ren hadde ved utgangen av 2018 avtale med 293
bedriftskunder for henting av avfall. 17 av avtalene er
sesongkunder som har variasjon i forhold til kapasitet i løpet
av året. Totalt står det utplassert 627 beholdere til bedrifts
kunder fordelt på de fem kommunene.

Bedriftskunder på gjenvinningsstasjonen
Bedrifter har også mulighet til å levere avfall på Follo Rens
gjenvinningsstasjoner uavhengig om de har bedriftsavtale
hos Follo Ren eller ikke.
Follo Ren kan tilby bedrifter kundekonto på gjenvinnings
stasjonene med faktura rett til bedriften.

Ideelle organisasjoner
Follo Ren støtter lokale foreninger og ideelle organisasjoner
med økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper,
restlager og avfall fra strandrydding og andre godkjente
ryddeaksjoner.
I 2018 var Follo Ren bidragsyter på strandryddedagen, og
ved en rekke loppemarkeder.

Event/arrangementer
Gjennom året har Follo Ren bidratt på eventer og arrange
menter med flere typer avfallsbeholdere og containere. Follo
Ren er en aktør som ønsker å være synlig i lokalsamfunnet,
og som støtter opp om det som skjer i Follo.
I 2018 var Follo Ren med som avfallshåndterer på flere
arrangementer som Smak Ås, Ski matfestival og flere andre.

Spesialløsninger for forskjellige avfallstyper på arrangementer
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