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Styret i Follo Ren IKS:
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Miljøpunkter

• Rannveig Kvifte Andresen
Styrets leder

Omsetning 2020

• Marianne Helen Røed
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121

Gjenvinningsstasjoner

kr 158 085 530

• Nicolay Corneliussen
• Pål Vedeld
• Marie H. Simonsen
Ansattes representant

Antall innbyggere

115 827

Representantskapet:
• Hans Kristian Raanaas
Ordfører i Frogn
• Truls Wickholm
Ordfører i Nesodden
• Hanne Opdan
Ordfører i Nordre Follo
• Ola Nordal
Ordfører i Ås
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Året 2020 ble et spesielt og annerledes år for Follo
Ren som for de fleste andre selskaper i Norge, på
grunn av koronapandemien og alle tiltakene som
ble satt i verk for å få kontroll på denne. Vi valgte
å tilby de samme tjenestene for innbyggerne på
likt nivå som tidligere, selv om mange av rutinene
og arbeidet måtte endres for å tilfredsstille
strenge smittevernsregler. De ansatte i Follo Ren
har innrettet og tilpasset seg mange store interne
endringer på en svært god måte gjennom hele
året, og vist en fleksibilitet som har resultert i gode
kundetilfredsmålinger og gode økonomiske resultater.
Avfallsmengdene i 2020 ble som forrige år på
61 000 tonn. Dersom vi korrigerer for hageavfall,
som av naturlige årsaker varierer fra år til år, ser
vi en stor økning i restavfall hentet hjemme hos
husholdningene. Nedstengingen av mange deler av
næringslivet, og en utstrakt bruk av hjemmekontor
er nok hovedforklaringen til dette. Det er også
registrert en stor økning av innlevert trevirke på
gjenvinningsstasjonene som indikerer stor aktivitet
på oppussingsfronten hjemme hos folk.
Follo Ren følger sin strategi med å ha fokus
på innbyggere, bærekraft og økonomi i
sine årlige planer med målsetninger
og konkrete tiltak. Resultatene viser
at vi kom i mål med det meste,
men at vi måte skyve på en del
prosjekter og aktiviteter til neste
år på grunn av koronapandemien.
Ett av de større prosjektene som
ble gjennomført var innføring av
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adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene. Målet
var å skille mellom næringsdrivende, private kunder
som betaler renovasjonsgebyr i våre eierkommuner
og private fra andre kommuner. De som betaler
renovasjonsgebyr hos oss får subsidierte priser, mens
alle andre skal i henhold til lovverket betale for de
reelle kostnadene ved å levere og behandle avfallet.
Prosjektet med adgangskontroll inneholdt en rekke
datatekniske utfordringer, praktiske utfordringer
med adgangsbevis i form av kort og apper på
mobiltelefon, juridiske avtaler med tilgang til
offentlige registre, betalingssystemer og en utstrakt
kommunikasjon og informasjon til innbyggerne. Etter
et års drift ser vi at målet med å skille private kunder
fra næringskunder har gått svært bra, og at hele
investeringen allerede er betalt ned med de økte
inntektene fra næringskunder som tidligere leverte
som privatkunder. Et annet prosjekt som også kan
betraktes som vellykket var et nytt farlig avfallsbygg
på Bølstad gjenvinningsstasjon. Dette bygget ble tatt
i bruk høsten 2020 og kostnadene ble holdt innenfor
budsjett.
Follo Ren vil i fremtiden bli berørt av
beslutningene som gjøres i EU ved at nye direktiver
blir innarbeidet i norske lover og forskrifter.
Green Deal med et mål om at Europa skal være
klimanøytralt innen 2050 inneholder en egen del
som er beskrevet som «Transition to a Circular
Economi». Det nye med den sirkulære økonomien
er blant annet at produkter og materialer skal
benyttes lengre før det til slutt går ut av sirkelen
og blir til avfall. Den sirkulære økonomien har
alltid vært praktisert der det har vært et marked

for verdifulle materialer som metaller og papir.
Derimot har det ikke vært et positivt marked for de
største delene av avfallet som plast, glass, EE-avfall
osv. For å få til materialgjenvinning og ombruk
på en slike avfallstyper, har det vært nødvendig
med subsidiering via produsentansvarsordninger.
Store deler av avfallet er ikke innlemmet i slike
produsentansvarsordninger , eksempelvis møbler,
byggevarer og farlig avfall. Her er det forbrukerne
som betaler for dette avfallet gjennom det
kommunale renovasjonsgebyret. Det foregår
nå en intens kamp gjennom påvirkning av nye
forskrifter, om det utvidede produsentansvaret.
Hvem skal ta kostnadene for å nå de høye målene
som ligger i EU-direktivet på materialgjenvinning
i fremtiden, - produsentene eller kommunene
via økte renovasjonsgebyrer? De nye kravene til
materialgjenvinning, tilrettelegging for økt ombruk,
og ytterligere krav til kvaliteten på avfallet som skal
sendes videre til behandlingsanlegg, vil medføre økte
kostnader i verdikjeden. Sirkulærøkonomien fra EU
inneholder også sterke føringer for at de nye kravene
inneholder mål om å skape mange nye arbeidsplasser.
Follo Ren vil etterstrebe og følge sin strategi som
tar høyde for de mange endringene som kommer
i de neste årene. For å lykkes må nye moderne
gjenvinningsstasjoner bygges i løpet av få år, og nye
løsninger for sortering av avfall etableres.

Runar Jacobsen Daglig leder
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Strategi og mål

Follo Rens visjon:
Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi løfte
avfallshåndteringen til et nytt nivå, uten at miljøet blir belastet.
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Bærebjelker

Slik jobber Follo Ren med mål

KLIMA OG MILJØ

Vår visjon holdes levende gjennom tre bærende elementer med tilhørende hovedmål frem mot 2035:

PROSJEKTER
NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER

INNBYGGERE

BÆREKRAFT

ØKONOMI

Enkelt å gjøre riktig

Bærekraftige tjenester

Sirkulær økonomi

God kundeservice

Fra forbrukere til gjenbrukere

Riktig pris og forbilde

Selskapsstrategien har gitt oss et godt verktøy for hvordan Follo Ren som virksomhet jobber med å nå våre hovedmål.
Våre tre bærebjelker benyttes i alt vi foretar oss, og på den måten sørger vi for at driften av renovasjonstjenesten alltid
ivaretar innbyggerperspektivet, bærekraftperspektivet og det økonomiske perspektivet.
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Innbyggerperspektivet
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INNBYGGERE
Enkelt å gjøre riktig
Avfallshåndteringen skal være
intuitiv og lett gjennomførbar.

God kundeservice
Vi skal behandle alle våre
kunder på en profesjonell,
enhetlig og rettferdig måte.
Vi skal være lette å nå på
ulike plattformer.
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Hovedmål for 2035
Vi skal være det beste
avfallsselskapet på
Østlandsområdet.
Måleparametre
Årlig omdømme- og
kundetilfredshets
undersøkelse.

Delmål for perioden 2020–2023:
For å klare hovedmålene i 2035 lager vi hvert år fireårsplaner med
delmål som skal oppnås i denne perioden. Til delmålene utarbeides
det en handlingsplan med prosjekter og tiltak som skal gjennomføres.
• Vi skal være blant topp tre av avfallsselskapene på Østlandsområdet
på årlig benchmarking.
• Klager på manglende tømming av husholdningsavfall skal være
mindre enn 50 klager pr. måned pr. avfallstype.
• 80 % av alle borettslag og sameier med over 40 boenheter skal ha
egen løsning for glass- og metallemballasje.
• Flere hentetjenester av ulike avfallstyper.

forts. neste side
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Hovedmål for 2035

Delmål for perioden 2020–2023:

Vi skal tilrettelegge for ombruk for å
redusere den totale avfallsmengden med
10 %. Alt avfall vi håndterer, så fremt det
ikke inneholder miljøgifter, skal bli en
ressurs.

For å klare hovedmålene i 2035 lager vi
hvert år fireårsplaner med delmål som skal
oppnås i denne perioden. Til delmålene
utarbeides det en handlingsplan med
prosjekter og tiltak som skal gjennomføres.

Ressursene skal behandles
etter følgende målsetting:

• Tekstiler til ombruk gjennom våre
systemer skal økes fra 51 % til 65 % med
basis i 2017-tall.
Status 2020: 62 %

• Materialgjenvinning 77 %
KLIMA OG MILJØ

• Energiutnyttelse 20 %
• Deponi 3 %

PROSJEKTER

Vi skal ha klimanøytral drift.

NØKKELTALL

Måleparametre

DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER

BÆREKRAFT

• Basisår som det måles mot er tallene fra
2017.

Bærekraftige tjenester

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

Tjenestene vi tilbyr skal forbruke minimalt
av naturressursene, og avfallstjenestene skal
være kretsløpsbaserte.

• Materialgjenvinning, energiutnyttelse og
deponi måles mot fastsatte mål.
• Utslipp fra vår drift skal være null.

Fra forbrukere til gjenbrukere
Vi skal tilrettelegge for at innbyggerne
våre kan bli gjenbrukere gjennom vårt
tjenestetilbud og våre aktiviteter.
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• Matavfall i restavfallet skal reduseres fra
56 % til 25 % med basis i 2017-tall.
Status 2020: 29,7 %
• Redusere mengden til deponi fra 11 % til
8 % med basis i 2017-tall.
Status 2020: 8 %
• Redusere tonnasje til energiutnyttelse fra
54 % til 42 % med basis i 2017-tall.
Status 2020: 51 %
• Øke materialgjenvinningsgraden fra 34 %
til 50 % med basis i 2017-tall.
Status 2020: 39 %
• Tilrettelegge for mer ombruk gjennom
våre systemer.
• Våre driftsenheter skal være klimanøytrale.
• innsamling på miljøpunkt og
husstandsnivå skal 80 % av kjøretøyene
være klimanøytrale.

forts. neste side

Økonomisk perspektiv
INFO OM FOLLO REN


STRATEGI OG MÅL

Selskapsstrategi
Mål for selskapet
Slik jobber Follo Ren med mål

KLIMA OG MILJØ
PROSJEKTER

ØKONOMI

NØKKELTALL

Sirkulær økonomi

DRIFT I FOLLO REN

Vi skal jobbe for at ressursene forblir i
økonomien gjennom riktig sysselsetting
og gjennomføring av prosjekter som sikrer

REGNSKAP OG BERETNINGER

inntjening på avfall som har en verdi.

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.
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Hovedmål for 2035

Delmål for perioden 2020–2023:

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

For å klare hovedmålene i 2035 lager vi
hvert år fireårsplaner med delmål som skal
oppnås i denne perioden. Til delmålene
utarbeides det en handlingsplan med
prosjekter og tiltak som skal gjennomføres.

Vi skal ha grønn vekst (verdiskapning
samtidig som redusert klimautslipp).
Måleparametre
Prosentvis nedgang i renovasjonsgebyret
med basisår i 2017.
Beregne GEVA med basisår 2017 (andelen
klimagassutslipp dividert med bedriftens
verdiskapning).

• Øke inntektene gjennom
salg av renere råvarer.
• Øke inntektene gjennom salg av tjenester
og produkter.
• Vi skal øke aktiviteten samtidig
som vi reduserer vårt fotavtrykk.

Slik jobber Follo Ren med mål
INFO OM FOLLO REN


STRATEGI OG MÅL

Selskapsstrategi

For at Follo Ren skal nå hovedmålene for 2035, utarbeides det fireårige handlingsplaner der delmål settes. For å nå delmålene
utarbeides det aktivitetsplaner og tiltak som skal gjennomføres i denne fireårsperioden. Alle ansatte bidrar og blir inkludert i denne
prosessen. Dette sikrer et eierskap til strategien, og gjør at Follo Ren som virksomhet, drar i samme retning. Det er stor takhøyde i
virksomheten for å komme med innspill og forslag til forbedringer som kan gjøre at vi når våre målsettinger.

Mål for selskapet
Slik jobber Follo Ren med mål

Aktiviteter, tiltak og prosjekter som ble gjennomført i 2020 for å nå delmålene:

KLIMA OG MILJØ

Adgangskontroll

Start kit

Miljøpunkter

PROSJEKTER

Innføring av adgangskontroll
på gjenvinningsstasjonene.

Informasjonspakke til
nyinnflyttede abonnenter.

Flere miljøpunkter for glass- og
metallemballasje og tekstiler –
basert på tilgjengelighetsanalyse.

Grønne poser

Egen løsning for glass- og
metallemballasje

NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER

Økt tilgjengelighet på grønne
poser gjennom utsett av skap,
påfylling og oppfølging av
borettslag og sameier.
Datamerking av beholdere
Datafangst og chipping av
beholdere
Materialgjenvinning
Sortere ut flere typer avfall –
råvarer for salg, mindre til deponi,
sysselsetting i sirkulær økonomi,
Prøveprosjekt med utsortering av
keramikk, porselen o.l.
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80 % av alle borettslag og sameier med
over 40 boenheter skal ha egen løsning
for glass- og metallemballasje.
Tekstilinnsamling i
borettslag og sameier
Tekstiltårn – 80 % av alle borettslag
og sameier med over
40 boenheter skal ha egen løsning for
tekstiler.

Gjenbruksordning for
byggevarer igangsetting Teigen
Fokus på sikkerhet, beredskap
og klimanøytral drift
Utredning av nye tjenester og løsninger
Utredning av bedriftssatsning
Vurdere klimanøytrale maskiner og
utstyr når innkjøp gjennomføres

Torvfri jord
Salg av miljøvennlig torvfri jord
på gjenvinningsstasjonene.

Miljøtiltak i drift, utslipp til
omgivelsene, måleprogram

INFO OM FOLLO REN
STRATEGI OG MÅL


KLIMA OG MILJØ

Klimanøytral drift
Klimaregnskap
Avfallsbransjen fremover

PROSJEKTER
NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER
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Klima og miljø

Klimanøytral drift
INFO OM FOLLO REN
STRATEGI OG MÅL


KLIMA OG MILJØ

Klimanøytral drift
Klimaregnskap
Avfallsbransjen fremover

PROSJEKTER
NØKKELTALL

Et av hovedmålene til Follo Ren er klimanøytral drift. Dette omfatter både driften av våre
gjenvinningsstasjoner, omlastehallen med tilhørende lager, administrasjonen og bruken
av leverandører som i dag utfører tjenester for Follo Ren.

T

jenester leverandørene står for er i hovedsak
transport, men også behandling av avfallet som vi
henter og mottar hos våre innbyggere.

Follo Ren jobber for en transformasjon der dagens
energikilder skal byttes ut med fornybare energikilder. Det
første som ble gjennomført var å endre drivstoffet som ble
benyttet på renovasjonskjøretøyene til biogass.

DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER

Visste du at …
våre renovasjonsbiler går på
biogass fra ditt matavfall?
Renovasjonsbilen kan kjøre
250 meter på innholdet i
en grønn pose.

= 250
meter
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Det videre arbeidet gjøres blant annet i anbudsprosesser,
ved å implementere krav til hvilken type drivstoff som
skal benyttes i transportavtaler. Dette gjelder også ved
anskaffelser av maskiner, utstyr og kjøretøy som brukes i
vår drift.

Follo Ren benytter
kjøretøy som går på
biogass eller elektrisitet
der det er mulig.

Klimaregnskap
INFO OM FOLLO REN
STRATEGI OG MÅL
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Klimanøytral drift
Klimaregnskap
Avfallsbransjen fremover

CO2-utslippet er redusert med 32 tonn i forhold til år
2019. I prosent utgjør dette ca. 4,5 % reduksjon av
vårt totale CO2-utslipp.

Datainnsamlingen til klimaregnskapet er delt i tre områder, som er basert
på Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG-Protokollen)

S

iden 2018 har vi redusert utslippene våre med ca. 7,5 %.
Totalt benyttes det 19 renovasjonskjøretøy i Follo Rens
tjeneste. Av disse går 12 store renovasjonsbiler på biogass.
De resterende renovasjonskjøretøyene er spesialbiler der bruk av
biogass ikke er hensiktsmessig. Se tabell side 13.

PROSJEKTER

Strengere miljøkrav til leverandører
NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER
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Det stilles miljøkrav til våre leverandører av transport og videre
behandling av avfallet fra våre gjenvinningsstasjoner. Totalt har
vi i dag 22 avtaler med leverandører som henter avfall på våre
gjenvinningsstasjoner. I disse avtalene har vi følgende kjøretøy i
drift: En elektrisk bil, to biler på HVO-diesel, og alle andre avtaler
med krav om Euro 6. Når nye avtaler skal inngås er det en selvfølge
at leverandørene tilbyr kjøretøy, maskiner og utstyr som kun
benytter fornybare energikilder.
OMRÅDE 1:

OMRÅDE 2:

OMRÅDE 3:

Klimaeffektive bygg

DIREKTE UTSLIPP

INDIREKTE UTSLIPP

INDIREKTE UTSLIPP

Follo Ren har i dag utdaterte gjenvinningsstasjoner. Våre tre
stasjoner skal de neste årene enten videreutvikles eller bygges
helt nye. Arbeidet med dette har pågått over flere år, og det
forventes at disse skal ferdigstilles i perioden 2021–2025. Dette
vil medføre bruk av nye energikilder som er fornybare, og krav til at
den nye bygningsmassen er energieffektiv. Det fokuseres også på
bygningsmaterialer som gir et lavt CO2-utslipp.

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

fra vår virksomhet.
Fjernvarme og innkjøpt
elektrisitet.

fra vår virksomhet.
Forretningsreiser, innkjøpte
transporttjenester, pendling,
innkjøp av produkter og
avfall og renovasjon.

forts. neste side

Forbruk

Miljøregnskap

2018

2019

CO2-utslipp i tonn
2020

Enhet

2018

2019

2020

Scope 1
Direkte utslipp
INFO OM FOLLO REN
STRATEGI OG MÅL

Bensin

560

448

338

liter

1,2

1,0

0,8

Diesel

52 060

55 930

52 252

liter

138,5

148,8

139,0

784

2 838

liter

0,2

0,8

150,0

140,6

HVO Diesel
Totale utslipp scope 1



139,7

KLIMA OG MILJØ

Klimanøytral drift
Klimaregnskap
Avfallsbransjen fremover

PROSJEKTER

Forbruk

Miljøregnskap

2018

CO2-utslipp i tonn

2019

2020

Enhet

2018

Elektrisitet gjenvinningsstasjoner

134 732

123 057

124 501

kWh

64,3

58,7

59,4

Elektrisitet omlastehall

38 161

90 889

77 665

kWh

18,2

43,4

37,0

Elektrisitet administrasjon

34 843

34 190

40 643

kWh

16,6

16,3

19,4

118,4

115,8

Oppvarming, gass administrasjon
Totale utslipp scope 2

99,1
Forbruk

Miljøregnskap

REGNSKAP OG BERETNINGER

2020

Scope 2
Indirekte utslipp

NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN

2019

2018

CO2-utslipp i tonn

2019

2020

Enhet

2018

2019

2020

Scope 3
Indirekte utslipp valgfri
Innsamling av husholdningsavfall, biogass
Innsamling av husholdningsavfall, diesel

231 900

219 999

187 974

m3

77 464

47 225

58 302

liter

206,1

125,6

155,1

117 663

127 983

109 515

liter

313,0

340,4

291,3

181

liter

1 207

km

1 416

km

226

liter

Transport av avfall fra miljøpunkt, gjenvinningsstasjoner og omlastehall, diesel
Transport av avfall fra miljøpunkt, gjenvinningsstasjoner og omlastehall, HVO diesel

0,1

Transport av avfall fra miljøpunkt, gjenvinningsstasjoner og omlastehall, biogass
Transport av avfall fra miljøpunkt, gjenvinningsstasjoner og omlastehall, elektrisk
Forretningsreiser, ansattes biler

767

525

1,8

1,2

0,5

7,5

0,0

467,2

447,0

Forretningsreiser, diverse transport
Totale utslipp scope 3

520,9
Forbruk

Miljøregnskap

Totale utslipp alle scope
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2018

2019

CO2-utslipp i tonn

2020

Enhet

2018

2019

759,6

2020

735,6

703,4

Follo Ren jobber kontinuerlig
med å redusere sitt fotavtrykk.
Regnskapet viser at den største
kilden til klimagassutslipp kommer
fra drift av våre anleggsmaskiner og
innsamling av avfall på husstandsnivå.
Dette inkluderer trucker, hjullastere
og renovasjonskjøretøy. De fleste
renovasjonsskjøretøyene går på biogass,
noe som bidrar til å redusere Follo Rens
fotavtrykk. Det har vært en økning
i utslippene relatert til miljøpunkt,
men dette skyldes at vi har opprettet
flere for å få økt materialgjenvinning.
Follo Ren setter krav i alle nye innkjøp
til klimanøytral drift av større kjøretøy.
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 p.t. ikke
har total oversikt
på hva som er
innsatsfaktorene
(kullkraft,
vannkraft etc.)

Avfallsbransjen fremover
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F

ollo Ren skal i perioden 2021–2025 oppgradere
og bygge nye gjenvinningsstasjoner, som når
de står ferdige vil bytte navn til miljøstasjoner.
Fokus i disse prosjektene er:

Klimaregnskap

• å få på plass en god logistikk både for driften
av anleggene og de besøkende som kommer
med avfall

Avfallsbransjen fremover

• at energikildene skal være fornybare

Klimanøytral drift

PROSJEKTER
NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER

• at bygningsmassen skal være energieffektiv

Det vil i perioden tilrettelegges for flere
bestillingstjenester. Kunden bestiller selv
digitalt når de har behov for henting av
ulike typer avfall.

• at miljøstasjonene legger til rette for klimanøytral
drift og ny teknologi

forts. neste side

• å ha støydempende løsninger som gir gode
arbeidsforhold for ansatte og besøkende
Follo Ren vil fortsette å stille krav til leverandører
som skal sikre at driften av renovasjonstjenestene
blir klimanøytrale.
Follo Ren skal fremover jobbe for å tilby ulike
avfallsløsninger tilpasset de ulike bo-områdenes
struktur. En løsning som er god for et ene
boligområder er ikke nødvendigvis den beste
løsningen dersom du bor i blokk. Vi legger opp
til at løsningen du skal bruke gjør det enkelt å
gjøre riktig.
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Innsamling og transport av avfall vil være klima
nøytral gjennom bruk av fornybart og klimavennlig
drivstoff. Kjøretøyene som benyttes til innsamling
vil antageligvis være alt fra selvkjørende små biler
i nye boligområder, til større kjøretøy som benyttes
i distriktet.

Follo Ren skal legge
til rette for klimanøytral
drift, ny teknologi,
og mer ombruk.
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Klimanøytral drift
Klimaregnskap
Avfallsbransjen fremover
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Tilrettelegging for mer
ombruk og deletjenester
I perioden frem mot 2035 vil målet om mer
ombruk av produkter legge til rette for flere typer
nærmiljøstasjoner, gjenvinningsstasjoner, kjøpesentre
for bytting og salg av produkter, og endringer i
produktdesign for å oppnå både lengre levetid på det
enkelte produkt, samt enkel overlevering til en annen
som ønsker dette produktet når du er ferdig med det.

Follo Ren vil i perioden i større grad søke samarbeid
med aktører som allerede er til stede i tydeligere
grad enn vi har gjort før.

annen måte, og kanskje også gi en annen mulighet
til å differensiere gebyret slik at det er den som
produserer mest avfall som betaler mest for det.

Digitale tjenester som bedrer
tilbudet for innbyggerne

Teknologiutvikling både innenfor innsamling,
automatisert sortering og videreforedling av
råvarer til ny produksjon og utvikling av et
marked for gjenvunnet materiale

Utviklingen av digitale tjenester vil ha en rivende
vekst fremover. En digitalisering av tjenesten vil gi
muligheter til å kommunisere med innbyggerne på en

Follo Ren vil legge til rette for enkel og tilpasset
avfallshåndtering for våre innbyggere.

For å få til en kretsløpsbasert avfallshåndtering
der alle ressurser brukes på nytt er det behov for
teknologiutvikling i avfallsbransjen. Bruken av kunstig
intelligens for å sortere ulike avfallstyper er en
økende trend i bransjen istedenfor kildesortering.
Det antas at andre typer sorteringsteknologi også
vil utvikles i perioden. I første omgang vil Follo Ren
gjennomføre studier i samarbeide med industrien
for å se om avfall som i dag går til deponi eller
forbrenning kan løftes høyere opp i avfallspyramiden
og benyttes som innsats/ressurs i ny produksjon.
Dette vil forhåpentligvis sikre at vi får ut flere rene
råvarer fra dagens avfall tilbake i kretsløpet.
Samtidig vil avfallsaktørene måtte jobbe mot de
som i dag produserer tjenester og produkter for å
utvikle et marked for gjenvunnet materiale. Dette
kan føre til at man sammen kan være med å utvikle
konkurransedyktige muligheter for norske bedrifter,
gårdsbruk og næringsmiddelindustrien basert på
bruk av resirkulerte råvarer og ressurseffektive
løsninger.
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Fremtidens
miljøstasjoner
Det er igangsatt to prosjekter for å videre
utvikle dagens gjenvinningsstasjoner til
moderne miljøstasjoner.

D

et er vedtatt at Teigen gjenvinningsstasjon skal
videreutvikles slik at krav til helse, miljø og sikkerhet
overholdes. I første omgang er det nytt mottak og
mellomlagring av farlig avfall, EE-avfall og ombruk som
skal bygges. I neste omgang er det containerområdet som
skal videreutvikles. Prosjekteringen og anbud vil foregå
i 2021.
Sak om nytt miljø- og logistikksenter og en ny miljøstasjon
ble i 2020 fremlagt styrende organer i Follo Ren. Det ble
i representantskapet vedtatt at det skal gjennomføres
to skisseprosjekt for miljø- og logistikksenter enten i
Nesoddveien 24, Frogn kommune eller i Sofiemyrveien 8,
Nordre Follo kommune. Basert på hvilken plassering
som velges vil enten Bølstad gjenvinningsstasjon eller
Oppegård gjenvinningsstasjon videreutvikles til en
miljøstasjon. Skisseprosjektet gjennomføres våren 2021.

DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER
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Moderne miljøstasjoner vil i fremtiden sørge for en effektiv avfallshåndtering for
våre innbyggere, og med høyest mulig grad av ombruk og materialgjenvinning.

Målet med de ulike prosjektene er å få mer av
materialgjenvinnbart avfall ut av restavfallet.
INFO OM FOLLO REN
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Fremtidens miljøstasjoner
Slik vil vi levere avfall fremover
Adgangskontroll
Datamerking av beholdere
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Miljøbilen
Ryddeaksjon

Miljøhus
Det jobbes videre med å få på plass et miljøhus i tre av
våre eierkommuner. Et miljøhus skal legge til rette for at
innbyggerne kan levere EE-avfall, keramikk og porselen,
papp/papir o.l i nærområdet sitt. Det vil altså fungere
som en ubetjent lokal mini-miljøstasjon.

Miljøbilen er igangsatt som et prøveprosjekt
som pågår ut 2021. Miljøbilen er en
rullende gjenvinningsstasjon som stopper
på faste stoppesteder hver 14. dag. Her
kan innbyggere levere grovavfall i mindre
mengder (det du kan bære), og som du enkelt
kan komme til uten bil. Miljøbilen benyttes
i stadig høyere grad. En evaluering vil bli
gjennomført for å vurdere ordningens fremtid.

Hageavfall og salg av jord
Vi henter ditt hageavfall
Tekstiler – innsamling og ombruk
Nytt Farlig Avfalls-bygg på Bølstad

NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN
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Slik vil vi levere
avfall fremover
Follo Ren jobber for å få på plass flere tilbud til våre innbyggere slik at det blir enkelt å levere
fra seg avfall. For å imøtekomme fremtidens boområder der flere bruker kollektivtransport
og færre egen bil, fokuserer avdeling for prosjekt og utvikling på å igangsette prosjekter som
gjør det mulig å kvitte seg med avfallet på en kortreist måte.

Miljøpunkter
Videre jobbes det med å få på plass
flere miljøpunkter. Ved miljøpunktene
vurderes også løsninger for levering av flere
avfallstyper enn glass- og metallemballasje og
tekstiler.

INFO OM FOLLO REN
STRATEGI OG MÅL
KLIMA OG MILJØ


PROSJEKTER

Fremtidens miljøstasjoner
Slik vil vi levere avfall fremover
Adgangskontroll
Datamerking av beholdere
Glass- og metallinnsamling
Miljøbilen
Ryddeaksjon
Hageavfall og salg av jord
Vi henter ditt hageavfall
Tekstiler – innsamling og ombruk
Nytt Farlig Avfalls-bygg på Bølstad

NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER

19 / 64

Adgangskontroll
1. februar 2020 innførte Follo Ren adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene.
Det betyr at alle private husstander fikk eget adgangsbevis. Adgangsbeviset gir private
husholdninger i Follo Rens eierkommuner rett til å betale en lav egenandel ved levering
av avfall, og sikrer at kun disse private husholdningene leverer avfall til subsidiert pris.

D

et er viktig å skille mellom private
husholdninger og næringsdrivende som
kunder på våre gjenvinningsstasjoner.
Næringsdrivende betaler ikke renovasjonsgebyr
og skal derfor betale en høyere pris for levering
av avfall. Slik sikres det at Follo Ren overholder
selvkostprinsippet, og at renovasjonsgebyrene
holdes lave.

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt,
ble det samtidig innført en kvoteordning per
husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir
rett til å betale lav egenandel. Dersom kvoten blir
oppbrukt, må man betale en høyere pris ved levering
av både grovavfall og hageavfall. Dette følger
prinsippene i forurensningsloven om at «forurenser
skal betale».

Adgangsbeviset kommer i form av appen MiljøID
som kan lastes ned gratis. Dersom man ikke ønsker
å benytte app, kan man bestille adgangsbevis i form
at et kort med RFID-brikke. Dessverre har det vært
noen forsinkelser i integrasjon mot Kartverket, som
har ført til at enkelte borettslagsleiligheter ikke har
kunnet laste ned adgangsbevis. Disse har likevel fått
levere på gjenvinningsstasjonene til redusert pris.
Ordningen skal være på plass for borettslag i 2021.

Kvotene i 2020 var 12 klipp per år for grovavfall,
i tillegg til 10 klipp for hageavfall. Det ble gitt
anledning til å søke om utvidet kvote. I 2020 var
det i underkant av 600 husstander som søkte om
utvidet kvote. De fleste av disse brukte bare noen
ekstra klipp av den ekstra kvoten. Follo Ren har
derfor sett at det er hensiktsmessig å øke kvotene
noe i 2021, slik at de er bedre tilpasset normal privat
avfallsmengde.

ADGANGSBEVIS
for avfallslevering

57 %

økning i inntekter fra
næringskunder i 2020

161 502

kunder på gjenvinnings
stasjonene i 2020

65 %

av alle husstander besøkte
gjenvinningsstasjonen i 2020

Datamerking av beholdere
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Follo Ren har igangsatt merking av alle avfallsbeholdere med en databrikke.
Denne merkingen gjøres for at Follo Ren skal kunne knytte rett avfallsbeholder
til rett eiendom.

I

tillegg ønsker vi å registrere hvor avfallsbeholderne
står plassert på tømmedag. Dette vil være til hjelp
for nye renovatører og vikarer i forbindelse med
sykdom og ferieavvikling, og ved ruteplanlegging.

Adgangskontroll
Datamerking av beholdere
Glass- og metallinnsamling
Miljøbilen
Ryddeaksjon

60 550

Utplasserte avfallsbeholdere

Hageavfall og salg av jord
Vi henter ditt hageavfall
Tekstiler – innsamling og ombruk
Nytt Farlig Avfalls-bygg på Bølstad
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ca. 1,2 mill

Innbyggerne har bidratt
Til eiendommer med egne avfallsbeholdere, har vi
sendt klistremerker med databrikke inni hjem til eier
av eiendommen. Eier har selv klistret merkene under
lokket på beholderne.

1502

Ansatte i Follo Ren har utført datamerkingen i
borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere,
hos bedrifter, og i områder der vi trenger å ta en
gjennomgang av antall beholdere. Det har ført til at
dette prosjektet også har kunnet avdekke eventuelle
avfallsbeholdere som det ikke betales gebyr for.
Dette vil være med på å holde renovasjonsgebyret så
lavt som mulig.

En nedgang på 37 % fra 2019.

I 2019 ble Frogn kommune ferdigstilt som en
pilotkommune. I 2020 ble hytteeiendommer i

avfallstømminger per år

innmeldte avvik på
manglende tømming i 2020
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Databrikken er passiv, og leses av ved hjelp av en
håndterminal. Det er renovatørene som utfører
selve avlesningen, slik at vi får lest av standplass på
tømmedag. Informasjonen fra denne avlesningen
vil sørge for at plassering av beholderen vises på
våre kart (kjøreruter) i renovasjonsbilene. Dette vil
minimere faren for avvik, og sørge for en jevn og god
kvalitet på renovasjonstjenesten.

Frogn kommune og Ås kommune ferdigstilt med
databrikker. Avfallsbeholderne i Nesodden og
Nordre Follo skal etter planen få datamerker i 2021.
Databrikke og personvern
• Databrikken har ikke registrert personnavn
eller andre personlige opplysninger, kun et
unikt nummer.
• Databrikken overvåker ikke abonnenten.
• Databrikken sender ingen signaler eller
informasjon.

Hver
innbygger
kaster:
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21 kg

121
miljøpunkter

glass- og metall
emballasje hvert år

Glass- og
metallinnsamling
Innbyggerne i Follo Rens kommuner
er generelt veldig flinke til å sortere ut
glass- og metallemballasje, og bringe
dette til miljøpunkt. Follo Ren jobber
hele tiden for å utplassere flere glass- og
metallcontainere, slik at det skal være så
kort som mulig til nærmeste leveringssted.

Datamerking av beholdere
Glass- og metallinnsamling
Miljøbilen
Ryddeaksjon
Hageavfall og salg av jord
Vi henter ditt hageavfall
Tekstiler – innsamling og ombruk
Nytt Farlig Avfalls-bygg på Bølstad
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H

ver innbygger kaster 21 kg glass- og
metallemballasje hvert år. Alt dette blir sendt
videre til materialgjenvinning, og blir til nye
produkter.
I 2020 fikk vi satt ut 15 nye miljøpunkter, og totalt
er det 121 miljøpunkter rundt om i kommunene
Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. På appen
«Min Renovasjon» og på nettsidene til Follo Ren
kan man enkelt finne nærmeste miljøpunkt.
I 2020 hadde Follo Ren fokus på borettslag og
sameier med felles avfallsbeholdere og mange
boenheter. Disse ble tilbudt egne glass- og
metallcontainere inne på sitt område. I løpet av året
fikk vi satt ut glass- og metallcontainere i 11 nye
borettslag/sameier. Totalt har vi utplassert 73 slike
containere i borettslag/sameier.

Miljøbilen
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Miljøbilen er en rullende gjenvinningsstasjon som stopper på faste
stoppesteder i nærheten av der folk bor. Idéen er å kunne tilby innbyggere
en enkel måte å kaste grovavfall på, uten å være avhengig av bil og kjøring til
gjenvinningsstasjonen.

M

iljøbilen kjører på faste ruter hvor hvert
stoppested besøkes annenhver uke, med
samme ukedag og klokkeslett hver gang.
Dette vil hjelpe innbyggerne å huske når Miljøbilen
stopper i nærheten av dem. Miljøbilen har tre
stoppesteder hver dag fra mandag til torsdag, noe
som gjør at de fleste av våre tett befolkede områder
blir dekket opp.

Miljøbilen:

Miljøbilen tar imot de fleste avfallstypene som
Follo Ren håndterer, og har en mengdebegrensning
på hva den enkelte kan levere. Regelen er at vi tar
imot mengde tilsvarende en avfallssekk. Har du
større mengder enn det kommer du som regel i bil,
og kan heller kjøre til gjenvinningsstasjonen. Slik
sikrer vi at bilen ikke blir overfylt, og at alle som har
behov for å kaste småting får gjort det på dagens tre
stoppesteder. Av mengder avfall ser vi at
Miljøbilen har samlet inn over 10 tonn
farlig avfall og elektrisk/elektronisk
avfall. Mye av dette hadde
antagelig havnet i
restavfall om ikke
kundene hadde hatt
tilgang på denne
løsningen.
Miljøbilen er et
prøveprosjekt
igangsatt i 2018.
Prøveprosjektet
ville bli avsluttet
i løpet av 2021,

og tjenesten vil
enten gå over til en
permanent del av
Follo Rens tilbud eller
bli avviklet.

En enklere måte for
innbyggerne å kaste
grovavfall på.

Tilbudet får mange
positive tilbakemeldinger, men vi ser at det er
utfordrende å få innarbeidet vaner og få kunder til å
benytte tjenesten.

10 tonn

innsamlet farlig avfall
og EE-avfall siden oppstart

Alle stoppesteder
besøkes fast hver

14. dag

I samarbeid med

Ryddeaksjon
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Høsten 2020 arrangerte Follo Ren, sammen med Handelens Miljøfond,
en ryddeaksjon i Follo. Seks områder ble utlyst, hvor idrettslag, skoleklasser,
frivillige foreninger o.l. kunne melde seg på som en ryddegruppe.

R

yddegruppene måtte ha tilknytning til Follo og
bestå av minst 15 deltakere i alderen 13–16
år. Minst to ansvarlige voksne måtte delta på
aksjonen.
Det ble fordelt ryddeområder til de forskjellige
idrettslagene, og områdene var relativt store. Det
ble ryddet langs veier, i skogområder og ellers der
det var behov for å rydde områder for søppel.
Hvert idrettslag mottok støtte på 20 000 kr for å
delta på ryddeaksjonen, og kravet var at pengene
skulle gå til et spesielt formål eller arrangement for
ryddegruppen/laget.
Totalt pukket alle ryddegruppene inn 678 kg avfall.
Follo Ren planlegger å utlyse samme dugnad til
våren 2021, og synes det er en fin måte å vise
samfunnsansvar på.

678 kg
innsamlet avfall
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Follo Ren valgte å
bli med håndballaget
Langhus jenter 14
ut på deres ryddeaksjon
på Vinterbro.
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Hageavfall
og salg av jord
I 2020 fikk Follo Ren en ny
kontraktspartner, Grønn Vekst,
på hageavfall og behandling av
dette. Hageavfall som tas i mot
skal komposteres til jord.
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I

den nye avtalen er det stilt krav om konsesjon
for behandlingen av hageavfallet. Grønn
Vekst måtte søke om å få konsesjon for dette,
og ferdigstille et anlegg for å håndtere dette.
Prosessen med konsesjon og bygging av anlegg har
drøyd ut i løpet av 2020. Dette har ført til noen
kapasitetsutfordringer i løpet av året. Fra november
har mottaket vært i full drift, og i 2021 forventes
det at mottaket tar unna hageavfallsmengdene
fortløpende.
En del av avtalen er at Follo Ren kan kjøpe tilbake
jord fra Grønn Vekst. Det er kvalitetsjord som er
100 % torvfri, og et miljøvennlig produkt laget av
hageavfall. I 2020 ble det startet med salg av jord i
sekk fra gjenvinningsstasjonene. Særlig Oppegård
gjenvinningsstasjon hadde et godt salg. Fremover
ligger det også muligheter for salg av jord i løsvekt
fra en eller flere gjenvinningsstasjoner.

100 % torvfri
kvalitetsjord laget
av hageavfall

Vi henter ditt hageavfall
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Follo Ren tilbyr hjemmehenting av hageavfall i beholdere.
Det sparer innbyggere for turen til gjenvinningsstasjonen,
og har blitt en populær tjeneste. Tjenesten bestilles som en
abonnementsordning, og betales av den enkelte abonnent.

I

2020 var det 1809 abonnenter på hjemmehenting av hageavfall. Kunde
tilfredshetsundersøkelse viser at abonnentene var meget fornøyd med
tjenesten. Hageavfallsbeholderne blir tømt en gang per måned i perioden
mai til oktober. I tillegg til hageavfall i beholderen, kan abonnenten også
legge ut en kvistbunt ved tømming.

Adgangskontroll
Datamerking av beholdere
Glass- og metallinnsamling
Miljøbilen
Ryddeaksjon
Hageavfall og salg av jord
Vi henter ditt hageavfall
Tekstiler – innsamling og ombruk
Nytt Farlig Avfalls-bygg på Bølstad
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Antall abonnenter på hjemmehenting av hageavfall i 2020:

1809 stk.

Se hva som skjer med dine innleverte
tekstiler her: folloren.no/tekstiler

Tekstiler:
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KLIMA OG MILJØ
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Fremtidens miljøstasjoner
Slik vil vi levere avfall fremover
Adgangskontroll
Datamerking av beholdere
Glass- og metallinnsamling
Miljøbilen
Ryddeaksjon
Hageavfall og salg av jord

Innsamling og ombruk
Follo Ren har avtale med UFF og Fretex om at de
utplasserer tekstilcontainere på miljøpunktene.

D

isse tekstilcontainerne er Follo Rens
løsning for innsamling av tekstiler,
slik at tekstilene ikke legges i
restavfallet. Både ødelagte og hele klær,
tekstiler og tilbehør skal leveres i disse
tekstilcontainerne.

I tillegg har Follo Ren en avtale med Røde
Kors om innsamling av tekstiler på Miljøbilen,
og utplassering av tekstilcontainere i boretts
lag og sameier. I 2020 var det utplassert 14
slike containere i borettslag og sameier.

Vi henter ditt hageavfall
Tekstiler – innsamling og ombruk
Nytt Farlig Avfalls-bygg på Bølstad

NØKKELTALL
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Hver nordmann kaster i
gjennomsnitt ni kilo tekstiler
i året. Hver kilo tekstil som gis
til gjenbruk eller gjenvinning,
sparer miljøet for i gjennom
snitt 10 kg CO2, en halv
liter kjemikalier, og nesten
2500 liter vann.

Gjenbruk og gjenvinning er viktige tiltak for
å redusere tekstilavfall og belastningen på
miljøet ved ny produksjon av tekstiler.
Tekstilene som samles inn selges enten i
bruktbutikker eller går til materialgjenvinning
og blir til produkter som pussefiller, møbel
fyll eller isolasjonsmatter. En liten del av
tekstilene som verken kan gjenbrukes eller
gjenvinnes sendes til forbrenning med
energigjenvinning.
Markedet for ødelagte tekstiler som skal
materialgjenvinnes er mettet, og har
blitt en vanskelig sak for de humanitære
organisasjonene som mottar tekstilene. Inntil
videre er avtalen at alle tekstiler, også det
som er ødelagt og skal materialgjenvinnes,
skal leveres i tekstilcontainere fra Uff, Fretex
og Røde kors.
På sikt jobber avfallsbransjen, tekstilbransjen
og de humanitære organisasjonene sammen
om å finne bedre nedstrømsløsninger for
tekstiler. Follo Ren er representert i flere
slike samarbeidsfora i regi av Avfall Norge.

Nytt farlig
avfalls-bygg
på Bølstad
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På Bølstad gjenvinningsstasjon ble
det i 2020 satt opp et nytt modulbygg
for mottak av farlig avfall. Det er her
kundene leverer f.eks. maling, oljer,
spraybokser og kjemikalier. Det farlige
avfallet håndteres forsvarlig, og sendes
til godkjent behandlingsanlegg.

Fremtidens miljøstasjoner
Slik vil vi levere avfall fremover
Adgangskontroll
Datamerking av beholdere
Glass- og metallinnsamling
Miljøbilen
Ryddeaksjon
Hageavfall og salg av jord

D

Vi henter ditt hageavfall
Tekstiler – innsamling og ombruk
Nytt farlig avfalls-bygg på Bølstad

NØKKELTALL
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6 kg

farlig avfall innlevert
per innbygger, per år
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832 tonn
farlig avfall innsamlet
av Follo Ren i 2020

et tidligere bygget, som var identisk
på alle tre stasjoner, var utdatert og
i sterkt behov for fornyelse. Det ble
derfor anskaffet et mobulbygg som kan
flyttes dersom behovet endrer seg på
stasjonen. Oppgraderingen har forbedret
arbeidssituasjonen til de ansatte betraktelig,
og tilfredsstiller dagens krav til belysning,
temperatur og ventilasjon. Erfaringer fra dette
bygget tas med i videre utvikling av tilsvarende
fasiliteter på andre stasjoner, der Teigen
gjenvinningsstasjon er planlagt som neste
prosjekt.
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Nøkkeltall

Innsamlet mengde avfall i tonn
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Husholdningsavfall
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Totalt
2020

53 987 / 7 082

2019

55 029 / 5 958

2018

51 874 / 5 584

2017

54 555 / 5 336

Gjenvinningsstasjoner

Avfallsmengder

DRIFT I FOLLO REN
REGNSKAP OG BERETNINGER

Næringsavfall

2020

27 405 / 5 570

2019

29 306 / 4 497

2018

25 840 / 3 387

2017

29 362 / 3 048

Miljøpunkt
2020

3 098 / 98

2019

2 878 / 30

2018

2 707 / 39

2017

2 285 / 3

Hjemme
2020

23 484 / 1 414

2019

22 845 / 1 431

2018

23 327 / 2 158

2017

22 466 / 2 285

0
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Totalt antall tonn avfall per avfallstype
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Restavfall fra husholdningene
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Trevirke

Avfallsmengder

Grave- og rivemasser

REGNSKAP OG BERETNINGER

5 051 / 439 Totalt 5 490

Restavfall fra gjenvinningsstasjonene
Papp/papir/drikkekartong fra husholdning

DRIFT I FOLLO REN

7 248 / 1 667 Totalt 8 915

Hageavfall

NØKKELTALL



14 595 / 733 Totalt 15 328

3 937 / 1 284 Totalt 5 221
4 226 / 698 Totalt 4 924
3 909 / 690 Totalt 4 599

Matavfall

3 460 / 0 Totalt 3 460

Glass-/metallemballasje

2 432 / 25 Totalt 2 457

Metall

1 817 / 202 Totalt 2 019

Impregnert trevirke

1 610 / 543 Totalt 2 153

EE-avfall

1 111 / 123 Totalt 1 234

Plastemballasje fra husholdning

907 / 57 Totalt 964

Papp/papir/drikkekartong fra gj.st.

829 / 224 Totalt 1 053

Klær og sko

961 / 0 Totalt 961

Gips

737 / 184 Totalt 921

Farlig avfall

704 / 128 Totalt 832

Plastemballasje fra gj.st.

208 / 34 Totalt 242

Gips med fliser

135 / 34 Totalt 169

Bildekk

109 / 18 Totalt 127

0
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5000

Total avfallsmengde

61 069 TONN

Husholdningsavfall: 53 986 tonn
Næringsavfall: 7 083

10000

15000

tonn

20000

Totalt antall kg avfall per innbygger
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6 kg

7 kg

Papp/papir/drikkekartong gjenvinningsst.

8 kg

Klær og sko

100

466

8 kg

480
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Plastemballasje fra husholdningene

457

200
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Avfallsmengder

400
300

Farlig avfall


500
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KLIMA OG MILJØ

Gips med fliser

477

STRATEGI OG MÅL

2016

2017

2018

2019

2020

0

EE-avfall

10 kg

14 kg Impregnert trevirke

Metall

16 kg

21 kg

Matavfall

30 kg

34 kg Grave- og rivemasser

Restavfall fra gjenvinningsst.

34 kg

36 kg Papp/papir/drikkekartong husholdningene

REGNSKAP OG BERETNINGER

Totalt

466

kg per år
per person

Glass- og metallemballasje

44 kg Hageavfall
63 kg Trevirke
126 kg Restavfall husholdningene
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Innsamlet mengde avfall i kg
per innbygger i Follo
Avfallsmengdene er relativt jevne de siste
årene. Årsaken til noe mindre avfallsmengde
i 2018 er tørkesommeren der hver innbygger
kastet i gjennomsnitt 23 kg mindre hageavfall
enn i 2019. Avfallsmengdene i 2020 var jevnt
over sammenlignbare med tidligere år. Vi har
sett en økning på husholdningsavfall grunnet
korona-pandemien og at vi har vært mere
hjemme. I tillegg har det ligget igjen en del
hageavfall som skulle ha vært kjørt vekk før
årsskiftet, men som først ble kjørt til leverandør
i begynnelsen av 2021. Justert for dette er
avfallsmengdene relativt sammenlignbare.
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Drift i Follo Ren

Husholdningsrenovasjon
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Follo Ren har ansvaret for innsamling av
husholdningsavfall hos 115 827 innbyggere
i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre
Follo og Ås.

T

otalt står det utplassert ca. 60 000 beholdere
som tømmes på fast rute. Dette tilsvarer over
1,2 millioner tømminger i løpet av et år. Det
er i 2020 rapportert inn 1502 avvik på manglende
tømming av beholdere (991 på restavfall og 511 på

papir). Prosentvis har innmeldte avvik en nedgang
på 37 % fra året før. Vi opplever at kvaliteten på
renovasjonstjenesten blir stadig bedre, og at vi
leverer bra på service og utførelse.

ført til at mange tilbringer mer tid hjemme, både i
hverdagen med hjemmekontor, og i feriene.
forts. neste side

I 2020 hadde vi en økning i innsamlet restavfalls
mengde. Totalt ble det i 2020 samlet inn 19 774
tonn restavfall, mens tilsvarende mengde i 2019 var
18 504 tonn. Økningen totalt for året
er på 1 270 tonn som tilsvarer 6,9 %.
Årsaken til den økte avfallsmengden
er trolig at korona-pandemien har

Husholdningsrenovasjon
Gjenvinningsstasjoner
Omlastehall
Kundeservice Follo Ren
Kommunikasjon
Innkjøp
Prosjekt og utvikling
Ansatte i Follo Ren
Bedriftsavdelingen
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1502

innrapporterte avvik i 2020
En nedgang på 37 % fra 2019.

19 774 tonn
innsamlet restavfall i 2020
En økning på 6,9 % fra 2019.
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Se hvordan ettersorteringsanlegget behandler vårt
avfall her: folloren.no/ettersorteringsanlegg
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Kommunikasjon
Innkjøp

Ettersortering
Renovasjonsbilene som henter
restavfall hos husholdningene
kjører til Follo Rens omlastehall på
Fugleåsen. Her lastes restavfallet
over i større containere for videre
transport til ettersorteringsanlegget
til Romerike Avfallsforedling (ROAF)
på Skedsmo. Ettersorteringsanlegget
sorterer først ut de grønne posene
med matavfall, og sender dette
videre til anlegg for produksjon av
biogass og biogjødsel. I 2020 fikk
vi sortert ut 3 460 tonn matavfall i
grønne poser. Dette er en økning på
5,8 % fra året før.
Deretter blir de vanlige søppel
posene åpnet maskinelt, og plast blir
sortert ut av maskiner i fem ulike
kvaliteter for materialgjenvinning.

Prosjekt og utvikling

Innholdet i papirbeholderen blir
sendt til Norsk Gjenvinning sitt
anlegg på Haraldrud i Oslo. Her
blir de ulike papir- og papp-typene
grovsortert, og sendt videre til
materialgjenvinning.
I 2020 ble det totalt samlet inn
4 226 tonn papp/papir/drikke
kartong. Dette er en nedgang
på 329 tonn fra 2019, noe som
tilsvarer nesten 7,2 %. Vi ser at
det er en betydelig økning i papp
emballasje. Dette skyldes i stor
grad økt netthandel og mer pakker
som sendes hjem til folk med
pappemballasje. Samtidig er det en
større nedgang i papir. Hovedsakelig
skyldes dette mindre papir i form
av aviser og tidsskrifter, da dette i
stadig større grad blir lest i digitale
formater.

Ansatte i Follo Ren
Bedriftsavdelingen

REGNSKAP OG BERETNINGER
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3460 tonn 4226 tonn
utsorterte matavfall
i grønne poser

innsamlet papp, papir og
drikkekartong

En økning på 5,8 % fra 2019.

En nedgang på 7,2 % fra 2019.

Foto: ROAF

forts. neste side

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 redusere feilsortering.
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Kommunikasjon

glass- og metallemballasje
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Farlig avfall
EE-avfall

2,2 %*

Hageavfall
Innendørsplanter

Tekstiler

4,2 %

Glass-/ metallemballasje

11,9 %

Plastemballasje

4,2 %

21,5 %

27,9 %

23,0 %**

Papp/papir/
drikkekartong

Restavfall
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Norsk pant

*inneplanter kan kastes i restavfallet, men hageavfall skal ikke i restavfallsbeholder.
**dette er matavfall som ligger i restavfallet og som ikke er kildesortert i grønne poser.

Kildesortert matavfall
i grønne poser

Matavfall

Feilsortert
Riktig sortert

Gjenvinningsstasjoner
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Follo Ren drifter tre gjenvinningsstasjoner –
Bølstad i Ås kommune, Teigen i Nesodden
kommune, og Oppegård i Nordre Follo kommune.
Gjenvinningsstasjonene er mottak for grovavfall,
EE-avfall, farlig avfall og hageavfall.

S

tasjonene driftes likt med tanke på åpningstid og tilbud.
Hovedsakelig er det private kunder som leverer sitt eget
avfall, men vi har også en mindre andel næringskunder.

Året 2020 ble på alle måter preget av korona-pandemien, og
spesielt besøkstallet på stasjonene avviker betydelig fra tidligere
år. Follo Ren valgte så langt som mulig holde stasjonene åpne for
kundene for å løse det samfunnsoppdraget vi har. For å overholde
nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern, ble det innført
flere tiltak, der det mest omfattende har vært å redusere antallet
kunder som slipper inn på stasjonen samtidig. Dette har omtrent
halvert maksimalkapasiteten til gjenvinningsstasjonene på de
travleste tidspunktene sammenlignet med tidligere år. En effekt av
dette har vært svært lange køer som har tatt lang tid, og som av og
til har strukket seg ut på offentlig vei.
En annen faktor er innføringen av adgangskontroll. Dette har gitt
operatørene en enklere oppgave når det gjelder å ta riktig pris ut
fra om kunden er fra privat husholdning eller næringskunde. Noe
av endringen i besøkstallet kommer nok som en følge av dette,
men da både korona-pandemien og oppstart av adgangskontroll
sammenfaller i tid er det vanskelig å fastslå forholdet mellom
disse. Derimot ser vi en markant økning i næringskunder, som
hovedsakelig kommer av at både Oslo og Follo Ren startet med
adgangskontroll, og kunder som før har klart å komme inn på
subsidierte priser, nå må betale korrekt fullpris.
forts. neste side

Besøkende på gjenvinningsstasjonene
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Det er noe variasjon mellom stasjonene, men totalt har privatkundene gått ned fra 172 096 til 149 180,
en reduksjon på 13 %. For næringskundene har tallet økte fra 7 428 til 9 360, opp 57 %.
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Næring

149 180

Private

Private

2019

2020

Totalt per desember
182 207

Totalt per desember
161 502

Det er trolig to hovedårsaker
til redusert besøkstall på
gjenvinningsstasjonene i 2020.
Pga. smittevern i forbindelse med
korona-pandemien har vi nærmest
halvert makskapasiteten på
stasjonene de travleste dagene.
I tillegg har innføring av
adgangskontroll med kvoter hatt
innvirkning på besøkstallene.
Avfallsmengdene er omtrent de
samme i 2020 som i tidligere år,
men vi ser at kundene har besøkt
gjenvinningsstasjonen færre ganger,
men med større lass hver gang.

Tonnasje
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Antall tonn av ulike avfallstyper levert til gjenvinningsstasjonene i 2020.

1 234

832

127

242

169

EE-avfall

Farlig avfall

Bildekk

Plast

Gips
m/ fliser

NØKKELTALL


DRIFT I FOLLO REN

Husholdningsrenovasjon
Gjenvinningsstasjoner

2 153

921

Impregnert
trevirke

Gips
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Kundeservice Follo Ren
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2 019

5 221

Metall

Restavfall

Bedriftsavdelingen
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5 490

8 915

1 053

Hageavfall

Trevirke

Papp/papir/
drikkekartong

4 599
Grave- og
rivemasser

På gjenvinningsstasjonene
er de fleste avfallstypene på
samme nivå som tidligere
år. Det er to unntak:
Impregnert trevirke har økt
med 22 %, og hageavfall
er redusert med 48 %.
Impregnert trevirke har økt
mye siste året i markedet,
og endringen gjelder
også andre avfallsselskap.
Årsaken til dette antas å
være knyttet til koronapandemien, der folk i
mindre grad har kunnet
reise, og i større grad har
valgt å drive med oppussing
hjemme. For hageavfall var
kapasitetsproblemer med
nytt mottak utslagsgivende,
der resultatet ble at
hageavfall som skulle vært
levert i 2020 ble liggende
over til 2021. Justert for
dette er avfallsmengdene
som kom inn i 2020
omtrent tilsvarende den
mengden som kom inn i
2019.

Omlastehall
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Follo Rens omlastehall ligger på Fugleåsen på Langhus. Omlastehallen er på 2000 m2 og ble satt i drift våren 2018.

R

enovasjonsbiler med restavfall fra
husholdningene kjører dit og tømmer bilene
innhold i tette containere. Omlastingen av
restavfallet er viktig for å få til en miljøeffektiv
transport. Fulle containere trekkes bort fra rampen
og klargjøres før videre transport til Romerike
Avfallsforedling (ROAF) sitt ettersorteringsanlegg på
Skedsmo.
Transportsentralen Lillestrøm (TSL) sørger
for transport av fulle containere opp til
ettersorteringsanlegget. Hver transport består av to
fulle 40 m3 containere med avfall, totalt ca. 23 tonn
per tur. I 2020 ble det lastet om 20 815 tonn
restavfall i omlastehallen. I 2019 var dette tallet
19 385 tonn. Økningen totalt for året er på
1430 tonn, og det utgjør 7,7 %. Årsaken til den økte
avfallsmengden er trolig at korona-pandemien har
ført til at mange tilbringer mer tid hjemme, både i
hverdagen med hjemmekontor, og i feriene, og at det
dermed generes mer avfall i hjemmet enn til vanlig.

Bedriftsavdelingen

Lager og beholderservice
REGNSKAP OG BERETNINGER
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Ved siden av omlastehallen er det bygget et lager
for Follo Ren. Dette bygget inneholder et stort
kaldtlager på 900 m2, et mindre varmtlager, en
liten vaskehall, og et personalområde. Her lagres
det avfallsbeholdere og utstyr for reparasjoner av
beholdere som står ute på de enkelte eiendommene.

I tillegg oppbevares alt av utstyr til miljøpunkter,
samt noe utstyr til gjenvinningsstasjonene. Follo Ren
har egen vaskehall med vaskemaskin for renhold av
beholdere som er byttet ut.
Mange husholdninger har ønsket større beholder
hjemme. Totalt i 2020 er det foretatt bytter på 677
adresser, mot 497 i 2019. Økte avfallsmengder
hjemme hos den enkelte husholdning i forbindelse
med korona-pandemien, anses å være hovedårsaken
til dette.

Det er en klar økning av innrapporterte tilfeller av
ødelagte beholdere. De første beholderne ble satt ut
i 2011 og har nå vært i drift i 9 år, derfor er det mye
slitasjeskader. Totalt i 2020 ble det reparert 1066
avfallsbeholdere mot 733 i 2019.

20 815 tonn

omlastet restavfall i omlastehallen
En økning på 7,7 % fra 2019.

Se hva som skjer på omlastehallen
her: folloren.no/omlastehall

forts. neste side
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Kundeservice
Follo Rens kundeservice besvarer alle
spørsmål innbyggerne måtte ha om
renovasjon. Henvendelsene kommer
hovedsakelig per e-post eller telefon,
men kundeservice har sett en økende
pågang av elektroniske henvendelser via
selvbetjeningsskjemaene på nettsiden
folloren.no, samt meldinger sendt direkte
fra appen «Min renovasjon».

F

oruten å besvare henvendelser har
kundeservice hovedansvar for å melde
avvik på renovasjonstjenesten, sørge for
beholderbytter og ellers ta tak i forhold av
driftsmessig karakter. Fagsystemet KomTek
benyttes som system for kundeoversikt
og oppfølging, og kundeservice fører
renovasjonsgebyr på vegne av alle
eierkommunene.

Et stadig økende tjenestetilbud til våre innbyggere,
innføring av adgangskontroll og produksjon
av adgangskort, samt økt antall henvendelser
og spørsmål knyttet til miljø og klima gjør at
kundeservice er en viktig og sentral del av
Follo Rens drift.

Kundetilfredshetsundersøkelse
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Follo Ren gjennomfører hvert år en kundetilfredshetsundersøkelse blant innbyggerne i kommunene Frogn,
Nesodden, Nordre Follo og Ås. Det er Sentio Norge som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Follo Ren.

U

ndersøkelsen foregår via telefonintervjuer
til et representativt utvalg i alle fire
eierkommuner. Totalindikator (omdømme
og tilfredshet slått sammen) viser et resultat
som er godt over landsgjennomsnittet i Norge.
Resultatene viser at Follo Ren har et
meget godt omdømme blant sine kunder.
Omdømmeskåren er bedre enn referansenivået
i Norge, og like god som i 2019. Follo Ren får
også gode resultater på tilfredshet, noe som
tyder på at kundene er svært fornøyde med
jobben som renovasjonsselskapet gjør.
På de fleste områdene er det gode eller svært
gode resultater. Når det gjelder kundenes
kjennskap til Follo Ren er det en relativt svak
skår i 2020, som er lavere enn gjennomsnittet
i benchmark Norge. På omdømmeområdene
innovasjon, evne til å være nyskapende, og
selskapets styring og ledelse, har kundene i
gjennomsnitt et middels godt inntrykk.
Kundene er svært fornøyde med hentingen av
det daglige avfallet, og det er god tilfredshet
med oppsamlingssystemet. De som har
benyttet en gjenvinningsstasjon er jevnt over
svært tilfredse med denne tjenesten. Videre
viser resultatene at det er god tilfredshet med
informasjon vedrørende avfallsordningen,

samt med personlig behandling blant de som
har henvendt seg til Follo Ren. Det er middels
god tilfredshet med sluttbehandlingen av
avfallet. De som har kjennskap til prisen på
renovasjonstjenester, er middels fornøyde med
prisen.
I årets undersøkelse ble det også stilt noen
ekstraspørsmål knyttet til ønske om egen
beholder til glass- og metallemballasje,
om kildesortering av matavfall, og om
adgangskontroll

Totalindikator
(Omdømme og
tilfredshet)
90

Total
tilfredshet

• Halvparten av de spurte har adgangsbevis
til gjenvinningsstasjonene på appen MiljøID,
mens 14 % har fysisk adgangskort.
• 72 % av de spurte har benyttet
gjenvinningsstasjonene så langt i 2020.
De fleste er enten svært fornøyde eller
noe fornøyde med det nye systemet for
adgangskontroll.

Omdømme

70

60

Tilfredshet
tjenester

50

Kjennskap

40

• Flertallet av kundene ønsker ikke å ha en
egen beholder til glass- og metallemballasje,
dersom de må betale ekstra for det.
• De fleste svarer at de kildesorterer alt, eller
nesten alt (75 %), av matavfallet i grønn
pose.

80

Styring
og ledelse

Miljøbevissthet

Innovasjon og
evne til å være
nyskapende

Follo Ren 2020

Samfunnsansvar
/moral

Follo Ren 2019

Benchmark Norge

Kommunikasjon
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Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunikasjon ut til innbyggere, informasjon til eierkommuner og
kommuneadministrasjon, mediakontakt, drift av nettside og sosiale mediekanaler, og andre informasjonsaktiviteter.
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visning av køsituasjonen. På denne måten kan kunder
se an køen før de tar turen til gjenvinningsstasjonen,
og forhåpentligvis dra på et tidspunkt der køene er
så korte som mulig.

KLIMA OG MILJØ
PROSJEKTER

De største kommunikasjonskampanjene i 2020:
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• Miljøbilen
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• Adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene
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I

tillegg er IT-drift, telefoni og teknisk
kommunikasjon viktige arbeidsoppgaver i denne
avdelingen. Kommunikasjonsavdelingen har
også det overordnede ansvaret for selskapets
digitaliseringsprosjekter.
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2020 har vært et spesielt år også når det gjelder
kommunikasjon. I forbindelse med koronapandemien ble det innført strenge smittevernstiltak
på gjenvinningsstasjonene. Dette førte til lange køer
fordi innbyggerne var mer hjemme i forbindelse
med nedlukking av samfunnet, og som dermed
har hatt bedre tid til opprydding og oppussing.
For første gang har det derfor vært nødvendig
å gå ut med informasjon om å unngå å besøke
gjenvinningsstasjonene dersom det er mulig. Det
ble også montert opp web-kameraer på alle tre
gjenvinningsstasjoner som gir kundene en direkte

• Smittevern og anbefalinger om å forsøke å besøke
gjenvinningsstasjonen på tidspunkt uten kø
• Kildesortering av matavfall i grønne poser
• Julesekk
I tillegg til disse kampanjene har det vært normal
kommunikasjon rundt åpningstider i forbindelse
med påske og jul, endringer i tømmedager på
helligdager, driftsrelaterte meldinger, informasjon om
kildesortering, utarbeidelse av informasjonsmateriell,
årsrapport, undervisningsmateriell, nettsider og
sosiale medier, i tillegg til kontinuerlig fokus på
skilting, og produksjon av informasjonsmateriell som
klistremerker, plakater osv.
I 2020 ble det også innført ny merkeordning og
avfallssymboler på alt informasjonsmateriell, skilt og
klistremerker i Follo Ren.

Den nye merkeordningen legger opp til en
harmonisert farge- og symbolbruk. Ambisjonen er
å bruke lik merking for kildesortering hjemme, på
jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner
og på emballasje.
Det har i løpet av 2020 blitt sendt ut tre utgaver av
InfoMagasinet. InfoMagasinet fungerer godt som
informasjonskanal som når ut til alle, også de som
ikke er på digitale flater. Inneholdet i InfoMagasinet
er driftsrelatert informasjon som tømmedager og
åpningstider, og er også en viktig støttekanal til de
større kampanjene med mer utfyllende informasjon
enn det vi klarer å formidle på digitale flater og i aviser.

Gode innkjøpsprosesser
sikrer riktige miljøkrav
og best mulig priser
i alle avtaler.
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Husholdningsrenovasjon

Innkjøp

F

ollo Ren har en innkjøpsavdeling som består av to årsverk.
Innkjøpsavdelingen har høy kompetanse, og skal sikre at Follo
Ren følger regelverket for offentlige anskaffelser, og sikre
gode priser og vilkår på alle avtaler. Avdelingen jobber med å stille
gode og riktige miljøkrav i alle avtaler. Dette gjelder spesielt på
transportsiden, men også på behandling av avfall. Totalt ble det
gjennomført 28 anskaffelser i 2020.

Gjenvinningsstasjoner
Omlastehall
Kundeservice Follo Ren
Kommunikasjon
Innkjøp

Innkjøpsavdelingen følger også opp pågående kontrakter. Det blir
kontrollert at leverandører leverer på de miljøkrav som er stilt i
kontrakten, samt lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren. Det
gjennomføres også kontroller på at responstider holdes, og at
kvalitet på utstyr som inngår i kontrakten er i henhold til avtalen.

Prosjekt og utvikling
Ansatte i Follo Ren
Bedriftsavdelingen
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Leverandøroppfølging for å sikre overholdelse
av kontraktsvilkår og arbeidsforhold, er en viktig
del av innkjøpsavdelingens arbeid.

28

anskaffelser
i 2020

Prosjekt og utvikling
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Avdeling for Prosjekt og utvikling jobber med utredninger av nye bærekraftige tjenester som sørger
for at avfallet som mottas blir en ressurs i ny produksjon. Avdelingen har ansvar for implementering
av strategien i alle ledd , og er ansvarlig for at årlige målsettinger utarbeides og følges opp. Avdelingen
har også ansvar for opplæringen som skal gjennomføres i regi av Follo Ren. Opplæring gis i spennet
barnehagebarn til professornivå.

V

idere ligger ansvar for statistikk i denne
avdelingen. Follo Ren har en stor
rapporteringsplikt, og alle leverandører og
nedstrømsløsninger blir fulgt opp slik at vi har
oppdaterte tall.

Prosjekt og utviklingsavdelingen i Follo Ren deltar i
alle eierkommunenes utarbeidelse av nye klima- og
energiplaner. Vi gir anbefalinger om hvilke mål de
bør sette, og hvordan de skal måle sine satte mål

Innkjøp
Prosjekt og utvikling
Ansatte i Follo Ren
Bedriftsavdelingen
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Follo Ren er i løpende
kontakt med utbyggere og
eierkommuner for uttalelser
og samhandling om gode
fremtidige avfallsløsninger i
nye byggeprosjekter.

mht avfall. Dette er i tråd med både EU-krav og Follo
Rens mål.
Prosjekt og utvikling er også i fortløpende kontakt
med utbyggere, eierkommuner for uttalelser og
samhandling om gode fremtidige avfallsløsninger i
ny bebyggelse. Det er for tiden mange kompliserte
byggesaker, på grunn av økende behov for fortetting.
Dette gjør det ekstra utfordrende med plassering
av nedgravde avfallsbeholdere. Vi samarbeider med
våre eierkommuner for å få til standardiserte skissert
på hvordan dette kan løses.
Follo Ren har vært sektretariat for
Avfallsforum Øst (AFØ) siden 2018
• Avfallsforum Øst er et forum for ni inter
kommunale selskaper/kommunale etater som
har renovasjons som sitt ansvarsområdet
• Det arrangeres heldags medlemsmøter med
ulike temaer som skal sikre at deler av Viken og
Oslo gjennom samarbeid blir ledende i landet på
bærekraftig ressursutnyttelse av avfall.

• Styringsgruppen jobber for at innbyggerne i
Avfallsforum Øst sitt område skal oppleve å ha
de beste og mest harmoniserte løsningene for
håndtering og optimal ressursutnyttelse av avfall i
landet innen 2030

Ansatte i Follo Ren
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Ved utgangen av 2020 hadde Follo Ren 40 fast ansatte,
En ansatt i engasjement, samt ca. 20 tilkallingsvikarer.
31 av de fast ansatte jobber i 100 % stillinger, de andre
i forskjellige deltidsstillinger.

T

otalt årsverk med både fast ansatte, ansatte i engasjement og
ekstrahjelp/vikarer ble 45,8 i 2020.

Tilstand for kjønnslikestilling
Follo Ren jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn,
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og
kombinasjoner av disse.
Fordelingen er tilsvarende i tidligere år. Vi ser at det er spesielt
vanskelig å øke kvinneandelen i driftsavdelingene. Svært lav utskiftning
ga lite muligheter til å rekruttere flere kvinner i 2020. Som regel blir
ledige stillinger i driftsavdelingen lyst ut internt blant tilkallingsvikarene
og besatt etter ansiennitetsprinsipper. Follo Ren prøver derfor å øke
kvinneandelen blant tilkallingsvikarene. Ved utgangen av 2020 var
kvinneandelen blant tilkallingsvikarene ca. 15 %.

Bedriftsavdelingen

REGNSKAP OG BERETNINGER

Oversikt over midlertidig ansatte, deltid og foreldre-,
fødselspermisjoner i Follo Ren IKS
Oversikten tar ikke med seg tilkallingsvikarer. Her har vi forskjellige
grupper: studenter, personer som har en annen fast jobb i tillegg,
pensjonister, delvis uføre og personer med støtte fra NAV. Informasjon
om ledige stillinger i Follo Ren går alltid ut til alle tilkallingsvikarer og
som regel rekrutteres det inn fra vikarpoolen.
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Kjønnsfordeling*
Hele Follo Ren:

Faktisk deltid:

35 %

5%

65 %

17,5 %

Kvinner

Kvinner

Menn

Driftsavdelinger:

Menn

Ufrivillig deltid:

8%

2,5 %

92 %

12,5 %

Kvinner

Kvinner

Menn

Administrasjonen:

Menn

Midlertidig ansatte:

75 %

1

Kvinner

25 %
Menn

Kvinne

0

Menn

Foreldre-, fødsels-permisjon:

0

Kvinner

2

Menn

* Ved utgangen av 2020. Prosentandel av alle fast ansatte

forts. neste side
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Ansatte i Follo Ren deltar fortløpende i ulike kurs for å sikre
vedlikehold og fordypning i forskjellige fagområder. I tillegg til
dette er det flere ansatte som har økt sin formelle kompetanse
gjennom studier, sertifiseringsordninger og kurs i 2020.
I administrasjonen er det fire av 16 ansatte som har blitt
sertifisert og studert på mastergradsnivå i 2020. Det er videre
sju ansatte i driftsavdelingene som har påbegynt teorikurs til
fagbrev i gjenvinningsfaget i 2020.
Praksisplasser
Follo Ren tilstreber å etterleve sitt samfunnsansvar bl.a.
ved å tilby praksisplasser til ulike formål. Det kan være i
forbindelse med utredning av restarbeidsevne, utplassering av
elever i yrkesfag eller ved diverse aksjonsuker, samt plasser i
forbindelse med tiltak i regi av NAV.
Tilbudet var noe begrenset i 2020 på grunn av koronapandemien, men vi har allikevel hatt flere kandidater i jobb
hos oss.
Blant annet har vi gjennomført en kartlegging av restarbeids
evne i samarbeid med NAV og hatt en skoleelev utplassert på
Teigen gjenvinningsstasjonen tre dager i uken i siste kvartal.
Det er flere elever som har gjennomført sin «Operasjon
dagsverk» og «Gi en dag» hos Follo Ren.
Vi har videre inngått en avtale med Åspro om å overta en
lærekandidat i siste året av læretiden. Vedkommende er
formelt lærling hos Åspro, men for å utvide praksiserfaringen
gjennomføres det siste læreåret i Follo Ren.
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Ansatte i Follo Ren
har god kompetanse på
forskjellige fagområder.
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Bedriftskunder
Follo Ren tilbyr renovasjonsløsninger til
bedrifter i kommunene Frogn, Nesodden,
Nordre Follo og Ås samt tilgang til
gjenvinningsstasjoner.

D

et tilbys løsninger for mange typer avfall
for bedrifter, som for eksempel restavfall
og papp/papir, trevirke, metall, EE-avfall,
farlig avfall osv. Follo Ren er en totalleverandør for
avfallshåndtering. Follo Ren tilbyr avfallsbeholdere
fra 140 L avfallsbeholdere og opp til stålcontainer,
bunntømte containere og nedgravde løsninger.

Grunnet stordriftsfordeler og god utnyttelse av
kapasiteten på renovasjonsbilene som kjører
husholdningsrenovasjon, kan Follo Ren tilby
renovasjonsløsninger til meget konkurransedyktige
priser til bedriftsmarkedet.
forts. neste side
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Follo Ren hadde ved utgangen av 2020 avtale med
301 bedriftskunder for henting av avfall. Totalt står
det utplassert 567 beholdere til bedriftskunder
fordelt på de fire eierkommunene.
I 2020 ble det også gjennomført 50 enkeltoppdrag,
med innhenting av alle typer avfallstyper utenom
papp/papir og restavfall.

301

bedriftskunder

Husholdningsrenovasjon
Gjenvinningsstasjoner
Omlastehall
Kundeservice Follo Ren
Kommunikasjon
Innkjøp
Prosjekt og utvikling
Ansatte i Follo Ren
Bedriftsavdelingen

REGNSKAP OG BERETNINGER

567

beholdere til
bedriftskunder

50

enkeltoppdrag

26 %

flere bedriftskunder på
gjenvinningsstasjonen

48 / 64

Bedriftskunder på våre gjenvinningsstasjoner
Bedrifter har også mulighet til å levere avfall til
gjenvinningsstasjonene.
I 2020 ble adgangskontroll innført på stasjonene,
for å skille privatkunder og bedriftskunder. I mot
setning til private husholdninger, betaler ikke
bedriftskunder et årlig renovasjonsgebyr, og skal
derfor betale full pris ved levering av avfall til
gjenvinningsstasjonen.
Kunden oppretter kundekonto på Follo Rens nettside,
bestiller bedriftskort som vises frem og blir registrert
når de kommer til stasjonen. Dette prosjekt har vært
svært vellykket og har økt kundemassen på bedrift
med 26 % som utgjør 9360 kunder og som er 1932

flere enn i 2019. Dette har også ført til en stor øking
i inntekten på hele 57 % sett i forhold til 2019 som
er en øking på kr 1 736 550,–.
Farlig avfall som skal deklareres er også et område vi
jobber mye med. Dette for å bevisstgjøre våre kunder
på at det er bedriftenes plikt å deklarere farlig avfall
før det leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Vi tilbyr
bedriftskunder å levere en fullmakt for at Follo Ren
skal kunne deklarere på vegne av bedriften.
Ideelle organisasjoner
Follo Ren støtter foreninger og ideelle organisasjoner
med økonomisk kompensasjon for behandling
av restlopper, restlager og andre godkjente
ryddeaksjoner, etter faste retningslinjer.
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Regnskap og
beretninger

Styrets årsberetning 2020
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Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet for kommunene Frogn, Nesodden,
Nordre Follo 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 2020 er det avholdt seks møter i representantskapet
med til sammen 20 saker til behandling.

Hovedstrategi
Styret
Styret i Follo Ren består av fem 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 2020 er det avholdt fem styremøter der
totalt 21 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
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gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets
formål er kjøp og salg av varer og tjenester i
tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid
med andre.

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 2020 hatt totale driftsinntekter på
kr 158 085 530 mot kr 134 748 269 i 2019.
Selskapets totale driftskostnader var for 2020
kr 143 399 443 mot kr 128 820 656 i 2019.
Ordinært resultat for 2020 før skatt viser et
overskudd på kr 14 771 841.

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 9 694 036 i 2020
med et årsresultat før skatt på kr 1 846 929. Dette
resultatet er skattepliktig.
Pr. 31.12.2019 utgjorde selskapets balanse
kr 73 052 206. Selskapets egenkapital
utgjorde kr 29 194 663. Follo Ren tilbakeførte
totalt kr 6 327 478 fra tidligere overskudd til
eierkommunene etter deres eierandel i selskaps
avtalen. Ved årsskiftet var likviditeten god.
Driftsinntektene har et positivt avvik på
kr 9 401 450, der tomtesalg i Vestby ga en ekstra
inntekt på kr 7 691 000 samt at salg av diverse
avfallstyper også bidro positivt. Tomten var tidligere
nedskrevet med kr 7 000 000.
Driftskostnadene ble kr 2 847 637 lavere enn
budsjett der mindre bruk av konsulenter, noen
utsatte prosjekter, lite reise- og konferanseaktiviteter
og lavere kostnader til sluttbehandling av avfallet på
forts. neste side
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Regnskap og noter
Revisors beretning
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gjenvinningsstasjonene også er den del av årsakene.
En del av årsaken var den ekstraordinære situasjonen
med pandemien. Den spesielle situasjonen med mye
hjemmekontor gjorde at restavfallsmengdene økte
mer enn budsjett og dermed også kostnadene for
transport og sluttbehandling. Personalkostnadene
økte mer enn budsjettert der innføring av
adgangskontroll og strenge regler for smittevern
gjorde det nødvendig med mer vikarer både på
gjenvinningsstasjonene og i administrasjonen.
Finanskostnaden ble også langt lavere etter salget av
tomten i Vestby. Totalt fikk pandemien ingen store
økonomiske konsekvenser for selskapet.
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 langsiktige 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 skapes gjennom
husholdningene endres relativt lite fra et år til år.
Follo Ren har lånefinansiert avfallsbeholdere og
tomt i Vestby gjennom lån i Kommunalbanken til
markedsmessige betingelser med flytende rente
og vil derfor være eksponert for den til enhver tid
gjeldene markedsrente. Follo Ren er i svært liten grad
eksponert mot kredittrisiko da eierkommunene er de
dominerende kundene. Bedriftskundene 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 utviklings
aktiviteter.
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 2021 som påvirker årsregnskapet
2020.
Spesielle forhold
Utbruddet av Korona i mars 2020 fikk også
innvirkninger på driften og organiseringen av
selskapet gjennom hele året. En ny hverdag med
mange smitteverntiltak, bruk av hjemmekontor,
bruk av digitale møter og restriksjoner på
gjenvinningsstasjonene ble godt gjennomført av de
ansatte. Det ble heller ingen vesentlige økonomiske
konsekvenser i forbindelse med pandemien da
den spesielle situasjonen resulterte i både ekstra
kostnader og ekstra besparelser på ulike områder.
Fremtidig utvikling
Selskapet vedtok ny strategi i 2018 der det er lagt
vekt på bærekraftige renovasjonsløsninger, økonomi
og innbyggerfokus. Nye ambisiøse mål er satt som
skal dekke fremtidens nasjonale og internasjonale
krav til avfallsbehandling. Delmål fastsettes hvert år
og følges opp gjennom kvartalsrapporteringene.

Bemanning
Ved utgangen av 2020 var det 31 fast ansatte i
100 % stillinger, tre ansatte i 50 % stillinger og seks
ansatte i stillinger med mindre stillingsprosent (16–
30 %). I tillegg var det én 100 % engasjementsstilling
og to engasjementer med ca. 34 % (Miljøbilen). De
ansatte i deltidsstillingene øker stillingsprosenten til
ca. 50 % i sommerhalvåret for å møte økt trafikk på
gjenvinningsstasjonene. Ved slutten av året var én
100 % stilling ikke besatt. Totalt årsverk med både
fast ansatte, ansatte i engasjement og ekstrahjelp/
vikarer ble 45,8 mot 44,3 i 2019.
Sykefravær
I 2020 var den totale sykefraværsprosenten,
for alle fast ansatte, samt ansatte i vikariater og
midlertidige stillinger på 9,59 % mot 9,02 % i 2019.
Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) er 1,21 %
mot 1,01 % i 2019. Det har fortsatt vært en del
langtidsfravær i 2020, men med en nedgang mot
slutten av året. Økningen i korttidsfraværet kan
tilbakeføres til en del korona-relatert fravær med
ansatte som måtte holde seg i karantene o.l. Ingen
av tilfellene er jobbrelatert, og alle blir fulgt opp med
tilrettelagt arbeid, så langt det er mulig.
Likestilling
Av alle fast ansatte er det 65 % menn og 35 %
kvinner i Follo Ren. I administrasjonen er fordelingen

forts. neste side
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25 % menn og 75 % kvinner, mens fordelingen på
drift er 8 % kvinner og 92 % menn.
Follo Ren har ingen fast ansatte med
funksjonshemming. Flere ansatte har ikke-europeisk
bakgrunn, og ved rekruttering er det søkelys på
likestilling på alle områder.
En utfyllende likestillingsredegjørelse finnes i kapittel
«Økonomi og Personal» i årsrapporten.
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HMS
I 2020 ble det registrert totalt 192 uønskede
hendelser mot 188 i 2019. Follo Ren er fornøyd med

økningen i antall registrerte hendelser, da det viser
fokus på HMS-arbeid blant de ansatte. Av de 192
hendelsene var det 184 som var ferdig behandlet
og lukket ved årets slutt, mens resten er under
behandling.
Personskader
I 2020 ble det registrert 7 personskader mot
11 i 2019. Fire av dem er mindre skader kunder
og leverandører har pådratt seg ved besøk av
gjenvinningsstasjonen og de resterende kan
betegnes som småskader og har ikke ført til fravær.

Styrets beretning
Regnskap og noter

Vinterbro 23. februar 2021

Revisors beretning
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Rannveig Kvifte Andresen,
Styreleder

Marianne Helen Røed

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Marie H. Simonsen

Runar Jacobsen,
Daglig leder

Ytre miljø
I 2020 ble det ikke registrert hendelser som har ført
til utslipp til ytre miljø.

Resultatregnskap
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2020

Driftsinntekter
Salgs- og leieinntekter
Driftstilskudd fra eierkommunene

Lønn, godtgj. og sosiale kostnader
Avskrivninger

NØKKELTALL

Annen driftskostnad

Regnskap

Budsjett

Regnskap

9

35 373 530

25 972 080

24 865 269

1, 7

122 712 000

122 712 000

109 883 000

158 085 530

148 684 080

134 748 269

2020

2020

2019

Note

Regnskap

Budsjett

Regnskap

3

33 826 842

33 033 780

31 859 972

11

3 673 804

4 416 115

3 087 917

2, 8

105 898 798

108 797 185

93 872 768

143 399 443

146 247 080

128 820 656

Sum driftskostnader

DRIFT I FOLLO REN

Note

Driftsresultat
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Styrets beretning

Finansinntekter

2019

Note

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

2020

Note

2020

2020

2019

Regnskap

Budsjett

Regnskap

14 686 086

2 437 000

5 927 612

2020

2020

2019

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Regnskap og noter

Renteinntekter

460 095

490 000

593 031

Revisors beretning

Sum eksterne finansinntekter

460 095

490 000

593 031

2020

2020

2019

Regnskap

Budsjett

Regnskap

374 340

890 000

732 686

374 340

890 000

732 686

Finanskostnader

Note

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.
Sum eksterne finanskostnader
Note

Resultat eksterne finanstransaksjoner
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2020

2020

2019

Regnskap

Budsjett

Regnskap

85 755

-400 000

-139 655

Note

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på næringsvirksomhet
Årsresultat

Disponering av årsresultatet
Avsatt til annen egenkapital

2020

2020

2019

Regnskap

Budsjett

Regnskap

14 771 841

2 037 000

5 787 957

13

406 324

6

14 365 517

2 037 000

2020

2020

Regnskap

Budsjett

Note

14 365 517

610 778
5 177 179
2019

Regnskap

5 177 179

Regnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven

Balanse
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Eiendeler

Note

31/12/2020

31/12/2019

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

11

5 238 445

21 795 899

Utstyr, maskiner og transportmidler

11

12 166 079

12 926 839

5

601 272

530 032

18 005 796

35 252 770

31/12/2020

31/12/2019

Anleggsmidler

Aksjer og andeler

NØKKELTALL
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Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
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Avsetning for pensjonsforpliktelser
Langsiktig lån

6 942 234

6 269 608

4

13 732 000

34 001 020

20 674 234

40 270 628

31/12/2020

31/12/2019

14 688 757

13 488 202

Sum langsiktig gjeld

15

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

1 967 321

2 150 753

Leverandørgjeld

4 300 801

3 841 796

Betalbar skatt på næringsvirksomhet

48 778 288

40 725 157

Skyldige offentlige avgifter

55 046 410

46 717 706

Annen kortsiktig gjeld

31/12/2020

31/12/2019

73 052 206

81 970 476

13
3, 10

Sum kortsiktig gjeld
EGENKAPITAL OG GJELD

610 778
1 675 415

6 323 594

4 768 829

23 183 309

20 543 224

31/12/2020

31/12/2019

43 857 543

EGENKAPITAL OG GJELD

Regnskap og noter

406 324
1 764 634

Gjeld

Sum gjeld

Styrets beretning

Revisors beretning

12

Kortsiktig gjeld

14

Øvrige kortsiktige fordringer
Bankinnskudd og kontanter

31/12/2019

Langsiktig gjeld

EGENKAPITAL OG GJELD

Kundefordringer

31/12/2020

Gjeld

EIENDELER



Note

Gjeld

EIENDELER

PROSJEKTER

Egenkapital og gjeld

60 813 852
31/12/2020

31/12/2019

73 052 206

81 970 476

Gjeld

Egenkapital og gjeld

Note

31/12/2020

31/12/2019

Sum egenkapital og gjeld

Egenkapital
Vinterbro 23. februar 2021

Innskutt egenkapital

Andelsinnskudd

6

Sum innskutt egenkapital
EGENKAPITAL OG GJELD

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

31/12/2020

31/12/2019

11 153 917

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital selvkost

6

17 751 351

Opptjent egenkapital avdeling bedrift/næring

6

10 243 312

8 802 707

27 994 663

19 956 624

31/12/2020

31/12/2019

29 194 663

21 156 624

Sum opptjent egenkapital
EGENKAPITAL OG GJELD

Rannveig Kvifte Andresen,
Styreleder

Marianne Helen Røed

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Marie H. Simonsen

Runar Jacobsen,
Daglig leder

Egenkapital

Sum egenkapital
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Kontantstrømoppstilling
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Styrets beretning
Regnskap og noter
Revisors beretning

2020

2019

14 771 841

5 787 957

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatter
Ordinære avskrivninger
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Endring i kortsiktige fordringer kundefordringer
Endring i kortsiktig gjeld inkl leverandørgjeld
Økning pensjonsforpliktelse

-610 778

-250 980

3 673 804

2 997 796

-7 691 000

0

183 432

391 220

1 200 555

-2 126 689

672 626

600 461

1 645 093

1 095 486

13 845 573

8 495 251

2020

2019

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

26 547 971

117 000

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-5 672 675

-4 043 413

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-71 240

-67 731

20 804 056

-3 994 144

2020

2019

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Tilbakebetaling av egenkapital
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
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3 510 000

4 757 000

-23 779 020

-3 137 620

-6 327 478

-8 186 483

-26 596 498

-6 567 103

8 053 131

-2 065 636

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 01.01.

40 725 157

42 790 793

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12.

48 778 288

40 725 157

Noter
INFO OM FOLLO REN
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Regnskapsprinsipper

NØKKELTALL

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.

DRIFT I FOLLO REN

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:
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Styrets beretning
Regnskap og noter

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

Revisors beretning

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.
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Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som
følge av renteendring.

Skatt
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.

Noter
Note 3 Lønnskostnader og godtgjørelser 01.01.–31.12.

Note 1 Driftstilskudd fra eierkommunene
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PROSJEKTER

REGNSKAP OG BERETNINGER

Styrets beretning
Regnskap og noter
Revisors beretning

35,5

33,0

8,6

8,0

1,7

3,3

45,8

44,3

2020

2019

23 127 199

21 558 993

Feriepenger

2 841 947

2 697 904

Arb.giv.avg.

3 666 045

3 757 378

Pensjonskostnader

3 357 241

3 508 720

Refusjoner sykelønn

-1 171 887

-994 222

Ski kommune

0

28 130 048

Antall årsverk (faste)

Oppegård kommune

0

25 712 622

Antall årsverk (vikarer/ekstrahjelp)
Antall årsverk (engasjement)

Nordre Follo kommune (tidligere Oppegård kommune og Ski kommune)

60 128 880

0

Ås kommune

20 492 904

18 350 461

Frogn kommune

21 474 600

19 229 525

Nesodden kommune

20 615 616

18 460 344

122 712 000

109 883 000

Sum

Note 2 Kjøp fra eierkommunene ifbm tjenesteproduksjon
2020



2019

2019

NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN

2020

2020

2019

192 151

188 753

180 000

180 000

74 225

24 845

446 376

393 598

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

Lønnskostnader:
Lønninger m.m

Ytelser til styret

Oppegård kommune
(Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon)

Sum årsverk

Øvrige personalkostnader
Sum Lønn, godtgj. og sosiale kostnader

225 609

225 043

1 780 688

1 106 156

33 826 842

31 859 972

2020

2019

1 245 925

1 185 888

170 562

174 974

35 343

33 610

1 451 830

1 394 472

2020

2019

75 763

75 000

1 188

-

76 950

75 000

Daglig leder
Lønn
Pensjon
Annen godtgjørelse

Det er utbetalt kr 225 609 i styrehonorar til selskapets styre.
Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller styre.

Revisjonshonorar
Revisjonshonorar – Viken kommunerevisjon IKS
Annen rådgivning og bistand regnskap
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Note 4 Langsiktig gjeld

Note 6 Egenkapital
2020

2019

34 001 020

32 381 640

3 510 000

4 757 000

Betalt avdrag/innfridd

23 779 020

3 137 620

KLIMA OG MILJØ

Saldo 31.12.

13 732 000

34 001 020

PROSJEKTER

Spesifikasjon av saldo pr. 31.12.
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IB 01.01
Opptak nye lån

REGNSKAP OG BERETNINGER

lånenummer 20130538

4 335 000

Lån tatt opp 30.06.2016 i Kommunalbanken løpetid 9 år,
1 350 000

Lån tatt opp 09.02.2017 i Kommunalbanken løpetid 7 år,
316 690

Lån tatt opp 01.06.2018 i Kommunalbanken løpetid 6 år,
lånenummer 20180161

Styrets beretning

Lån tatt opp 12.06.2019 i Kommunalbanken løpetid 6 år,

Regnskap og noter

lånenummer 20190230

Revisors beretning

IB 01.01.

1 200 000

1 200 000

UB 31.12.

1 200 000

1 200 000

2020

2019

IB 01.01. Opptjent egenkapital

11 153 917

16 328 708

Tilbakeført til eierkommunene, etter eierandel i note 7

-6 327 478

-8 186 483

Årsresultat

12 924 912

3 011 692

UB 31.12. inkl. årets resultat

17 751 351

11 153 917

2020

2019

IB 01.01. Opptjent egenkapital

8 802 707

6 637 220

Årsresultat

1 440 605

2 165 487

10 243 312

8 802 707

2020

2019

29 194 663

21 156 623

Egenkapitalinnskudd eierkommuner

Annen egenkapital selvkost

Lån tatt opp 01.10.2013 i Kommunalbanken løpetid 10 år,

lånenummer 20170209


2019

Opptjent egenkapital:

lånenummer 20160314

DRIFT I FOLLO REN

2020

431 650

Opptjent egenkapital:

Annen egenkapital avdeling bedrift/næring

3 964 160

Lån tatt opp 11.05.2020 i Kommunalbanken løpetid 10 år,
lånenummer 20200239
Saldo 31.12.

3 334 500

UB 31.12. inkl. årets resultat

13 732 000

Opptjent egenkapital:

Andel som forfaller etter 5 år ( i 2026 eller senere):

Sum Egenkapital selvkost og avdeling bedrift/næring per 31.12.

3 623 360

Note 5 Aksjer og andeler

Egenkapitalinnskudd KLP pr.01.01.
Årets innskudd i KLP
Egenkapitalinnskudd KLP pr. 31.12.
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2020

2019

530 032

462 301

71 240

67 731

601 272

530 032

Note 9 Budsjett avvik

Note 7 Eierinformasjon
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2020

2019

Årsresultatet var positivt med kr 14 771 841 for både selvkost og bedrift, og før skatt. Driftsinntektene har
et positivt avvik på kr 9 401 450 der tomtesalg ga en ekstra inntekt på kr 7 691 000 samt at salg av diverse

Eierandeler:
Ski kommune

0,0 %

25,6 %

Oppegård kommune

0,0 %

23,4 %

Nordre Follo kommune (tidligere Oppegård kommune og Ski kommune)

49,0 %

0,0 %

Ås kommune

16,7 %

16,7 %

Frogn kommune

17,5 %

17,5 %

Nesodden kommune

16,8 %

16,8 %

100,0 %

100,0 %

Sum

avfallstyper også bidro positivt. Tomten var tidligere nedskrevet med kr 7 000 000.
Driftskostnadene ble kr 2 898 387 lavere enn budsjett der mindre bruk av konsulenttjenester, noen utsatte
prosjekter, lite reise- og konferansevirksomhet og lavere kostnader til sluttbehandling av avfallet på gjenvinningsstasjonene også er en del av årsakene . En del av årsaken var den ekstraordinære situasjonen med
pandemien.
Personalkostnadene økte mer enn budsjettert der innføring av adgangskontroll og strenge regler for smittevern
gjorde det nødvendig med mer vikarer både på gjenvinningsstasjonene og i administrasjonen. Finanskostnaden
ble også langt lavere etter salget av tomten i Vestby.

Grunnet kommunesammenslåing av Oppegård og Ski til Nordre Follo kommune fra 01.01.2020

DRIFT I FOLLO REN
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ble det vedtatt ny Selskapsavtale høsten 2020. Nye eierandeler vil først gjelde fra 01.01.2021.

Follo Ren IKS har tildelt enerett på sortering og behandling av ca. 20 000 tonn restavfall per år på ettersorte-

Note 8 Leieavtaler 2020

ringsanlegget til ROAF (Romerike avfallsforedling IKS). Betingelsene er at prisen på behandlingen skal skje til
selvkost. Denne avtalen startet 1. oktober 2017 og løper fram til 30. september 2024. Prisen for behandling

Avtaler og priser pr. 31.12.2020
Festeavtaler / leie av eiendom/tomter

blir satt gjennom budsjettbehandlingen og etterkalkuleres etter endt år i henhold til selvkostreglene. Det er
Leieperiode frem til

2020

2019

Administrasjonskontor – Kveldroveien 4, Vinterbro

01/07/2021

521 258

514 924

Bølstad gjenvinningsstasjon, Ås

29/05/2022

95 995

94 447

Løpende

192 151

188 753

Oppegård gjenvinningsstasjon, Oppegård
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Note 10 Tildelt enerett på sortering og behandling hos ROAF

Teigen gjenvinningsstasjon, Nesodden

31/12/2022

180 000

180 000

Omlastehall og lager, Langhus

31/03/2028

2 951 756

2 915 456

foretatt en avsetning på kr 2 413 000 for kostnaden i regnskapet for 2020.

Note 11 Varige driftsmidler

Lisenser
ervervet

Inventar,
utstyr og
kontormaskiner

Anleggsmaskiner
og biler

Containere
og nedgravde
løsninger

Maskiner,
verktøy og
beholdere

Sum utstyr,
maskiner og
transportmidler

41 500

1 486 503

1 801 412

5 494 876

14 638 444

Årets tilgang

0

796 385

83 400

1 767 486

671 229

Årets avgang

0

0

Anskaffelseskost 31.12.

41 500

2 282 888

1 884 812

7 262 362

Akk. av- / nedskrivninger 01.01.

41 500

147 116

295 503

2 263 679

INFO OM FOLLO REN
STRATEGI OG MÅL
Anskaffelseskost 01.01.

KLIMA OG MILJØ
PROSJEKTER
NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN

Sum
bygg/anlegg

Sum
Varige
Driftsmidler

23 462 735

4 448 598

26 309 251

30 757 849

54 220 584

3 318 500

2 354 175

0

2 354 175

5 672 675

0

0

-26 309 251

-26 309 251

-26 309 251

15 309 673

26 781 235

6 802 773

0

6 802 773

33 584 008

8 430 716

11 178 514

1 319 533

7 000 000

8 319 533

19 498 047

0

Tilbakeførte ned- og avskrivninger

0

0

0

0

0

0

-7 000 000

-7 000 000

-7 000 000

Årets avskrivninger

0

451 887

207 354

860 435

1 909 332

3 429 008

244 796

0

244 796

3 673 804

Årets nedskrivinger

0

0

7 833

0

0

7 833

0

0

0

7 833

41 500

599 003

510 690

3 124 114

10 340 048

14 615 355

1 564 329

0

1 564 329

16 179 684

0

1 683 885

1 374 122

4 138 249

4 969 625

12 165 881

5 238 444

0

5 238 445

17 404 324

3 år

5 år

5–10 år

10 år

8–10 år

Akk. av- /nedskrivninger 31.12.


Bygg/anlegg

Tomt
Kretsløp
Follo

REGNSKAP OG BERETNINGER

Styrets beretning
Regnskap og noter

Bokført verdi pr. 31.12.
Levetid – antall år

40 år

Revisors beretning
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
Avskrivningene begynner å løpe fra påfølgende måned.
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Note 12 Pensjonskostnader og forpliktelser
INFO OM FOLLO REN
STRATEGI OG MÅL

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.

KLIMA OG MILJØ
PROSJEKTER
NØKKELTALL
DRIFT I FOLLO REN

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

2020

2019

Avkastning på pensjonsmidler

3,10 %

3,80 %

Diskonteringsrenter

1,70 %

2,30 %

Årlig lønnsvekst

2,25 %

2,25 %

Årlig G-regulering

2,00 %

2,00 %

2020

2019

3 861 716

3 928 548

872 963

954 793

4 734 679

4 883 341

Økonomiske forutsetninger

Regnskapsføring av pensjon
Etter gjeldende forskrifter om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjons

Pensjonskostnader inkl. aga

kostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Nåverdi av årets opptjening

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen,
og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.

Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning



REGNSKAP OG BERETNINGER

Styrets beretning

-1 132 746

-1 138 474

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

148 611

142 387

Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost

3 750 544

3 887 254

507 648

548 103

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost

Regnskap og noter

Resultatført planendring

-

-

Revisors beretning

Resultatført aktuarielt tap

-

3 800

4 258 192

4 439 157

Resultatført pensjonskostnad

Pensjonsforpliktelse

31/12/2020

31/12/2019

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

42 683 171

34 546 211

Pensjonsmidler

35 785 629

28 755 914

Netto forpliktelse før arb.avgift

6 897 542

5 790 297

Balanseført nto forpl./(midler) etter aga

6 942 234

6 269 608

Innbetalt premie inkl. administrative kostnader til pensjonsordning i 2020 utgjør kr 3 161 038.
Premiefondet er i 2020 redusert fra kr 301 962 med kr 305 446 slik at saldo ved årsslutt er kr -3 484.
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Note 13 Skattekostnad
INFO OM FOLLO REN
STRATEGI OG MÅL
KLIMA OG MILJØ
PROSJEKTER

Note 14 Kundefordringer
2020

2019

Ordinært resultat før skattekostnad

14 771 841

5 787 957

Resultat unntatt bedriftsbeskatning

12 924 912

3 011 692

1 846 929

2 776 265

406 324

610 778

Skattbart resultat

Kundefordringer

Det skilles mellom resultat fra selvkost og resultat oppnådd gjennom salg av tjenester i avdeling bedrift/

Styrets beretning
Regnskap og noter
Revisors beretning
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2 176 649

Note 15 Bundne midler

Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12

REGNSKAP OG BERETNINGER

1 984 343

Kundefordringer er vurdert til pålydende, med en avsetning for tap i 2020 på kr 17 022.

NØKKELTALL



2019

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.
Skattekostnad 22 %

næring. Overskudd opptjent fra bedrifter skal bedriftsbeskattes.

DRIFT I FOLLO REN

2020

Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12

2020

2019

1 213 243

1 085 348

-1 147 662

-1 033 567
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