Follo Ren IKS

Protokoll styremøte

4/21

Rannveig Kvifte Andresen
Nicolay Corneliussen
Pål Vedeld
Marianne Helen Røed
Renate Bjørvik

Dato: 19.mai 2021

Protokoll styremøte nr 4/21
Sted:
Dato:

Teams møte
19.mai 2021 kl.17.00

Saksliste styremøte:
12/21

Kvartalsrapportering Q1-2021

13/21

Gropa hageavfallsmottak i Frogn kommune

14/21

Miljø- og logistikksenter – diskusjonssak (Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§
23.)

15/21

Follo Ren sin anbefaling for finansiering, eierskap og drift av avfallssug

16/21

Orienteringssaker
▪ Utvikling av Teigen miljøstasjon
▪ Ryddedugnad Handelens Miljøfond
▪ Digitalt undervisningsopplegg for 4 klasser
▪ Oppfølging av innsamling av matavfall
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Follo Ren IKS
12/21

Protokoll styremøte

4/21

Kvartalsrapportering Q1-2021

Styrevedtak:
Styret tar rapporteringen for 1.kvartal 2021 til orientering

13/21

Gropa hageavfallsmottak i Frogn kommune

Styrevedtak:
Follo Ren kan ta imot hageavfall fra Gropa inn i sitt nedstrøms behandlingsanlegg under forutsetning
at Frogn kommune har en mottakskontroll som sikrer at det kun er husholdninger i Frogn som leverer
på stedet. Næringskunder og kunder fra andre kommuner skal avvises. Mottakskontrollen skal også
kvalitetssikre at hageavfallet ikke inneholder forurensninger og er innenfor de kvalitetsnormer som
Follo Ren opererer med. Kommunen må opparbeide området i henhold til de retningslinjer som
gjelder for denne type avfallsmottak. Behandlingskostnadene for hageavfallet inngår i det normale
driftsbidraget for renovasjon, mens kostnadene for å drifte og transportere avfallet bort fra Gropa er
kommunenes ansvar.
Det kan gjøres egen avtale for kommunens hageavfall.

14/21

Miljø- og logistikksenter – diskusjonssak (Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§ 23.)

Styrevedtak:
Styret ber administrasjonen komme tilbake med en komplett vedtakssak som gjelder plassering av
fremtidig miljø- og logistikksenter. Saken skal gjenspeile tilbakemeldingene som er gitt i forhold til
økonomi og miljøhensyn.

15/21

Follo Ren sin anbefaling for finansiering, eierskap og drift av avfallssug

Styrevedtak:
Styret stiller seg bak anbefalingene administrasjonen har kommet frem til gjennom utredningen av
alternativer for finansiering, eierskap og drift av avfallssuganlegg i selskapets eierkommuner.
Selskapet skal ikke finansiere eller eie avfallssuganlegg, men kan påta seg å drifte og vedlikeholde
avfallssuganlegg, dersom en eller flere av eierkommunene ønsker dette. Kostnadene som påløper for
driften av fremtidige avfallssuganlegg skal faktureres den enkelte eierkommune i tillegg til dagens
driftstilskudd, jf selskapsavtalens pkt 4.3.
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Follo Ren IKS

16/21

Protokoll styremøte

4/21

Orienteringssaker

Styrevedtak:
Styret tok sakene til orientering.

________________
Rannveig Kvifte Andresen
Styreleder

_____________________
Pål Vedeld

__________________
Nicolay Corneliussen

____________________
Marianne Røed

____________________
Renate Bjørvik
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