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23/14 Økonomirapportering 1.halvår 2014 

    

 

Vedlegg 1 sak 23/14  Regnskap per avdeling med detaljer 

 2 sak 23/14 Regnskap per avdeling med oversikt over avvik  
 3 sak 23/14 Regnskap totalt alle avdelinger  

4 sak 23/14 Kommentarer til budsjettkontroll per avdeling 

 

Forslag ti l styrevedtak:  

Styret tar halvårsrapporten til etterretning. 

 

 

Saksinformasjon: 

Resultatet for første halvår 2014 viser et positivt resultat på kr 6 150 000 på selvkostområdet som er 

kr 4 488 000 bedre enn budsjett. Bedrift/næring har et overskudd på kr 412 000 som er kr 88 000 

bedre enn budsjett. 

Driftsinntektene ligger noe under budsjett. Salg av fraksjoner har en inntektssvikt på kr 913 000 i 

forhold til budsjett. Årsaken er i hovedsak lavere råvarepriser og mindre innsamlede mengder. 

Inntektene på gjenvinningsstasjonene har økt med kr 215 000 første halvår.  

Personalkostnader ligger under budsjett med et avvik på kr 822 000 i første halvår. Noen grunner til 

det positive avviket er at årets lønnsjusteringer gjeldende fra 1. mai ikke er forhandlet ferdig og 

bedre bruk av engasjementstillinger og ekstrahjelp på gjenvinningsstasjonene. I tillegg er stillingen 

som økonomisjef borte da oppgavene er satt bort til eksternt regnskapsbyrå.  

Driftskostnadene er kr 27 599 000 mot budsjetterte kr 31 545 000, noe som gir et avvik på  

kr 5 193 000. Avviket skyldes i hovedsak lavere kostnader på kjøp av tjenester i forbindelse med 

transport og behandling av avfall. I budsjettet ligger det også inne behandlingsgebyr og transport av 

inerte masser. Disse massene utnyttes nå til opparbeiding av arealer for fremtidig håndtering av jord 

og stein samt hageavfall i stedet for å bli kjørt til deponi. Noen større prosjekter for vedlikehold og 

oppgraderinger på stasjonene vil «spise» opp noe av avviket senere i år.  

 

 

Kostnader til prosjektet Kretsløp Follo aktiveres i årsregnskapet og inngår derfor ikke i 

driftsregnskapet. 
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Resultat 1.halvår 2014 (selvkostområdet) 

Resultat pr juni 2014 avd 101-120 
Regnskap 

2014 Budsjett 2014 Avvik2014 

DRIFTSINNTEKTER       
Sum Pliktig Salgsinntekter 44949 45957 -1008 
Sum Andre salgsinntekter 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER 44 949 45 957 -1 008 

        

DRIFTSKOSTNADER       
Sum Varekostnader 87 40 47 
Sum Personalkostnader 9793 10615 -822 
Sum Avskrivninger 1195 1667 -472 
Sum Andre driftskostnader 27599 31545 -3946 

SUM DRIFTSKOSTNADER 38 675 43 868 -5 193 

        

DRIFTSRESULTAT 6 274 1 477 4 797 

Sum Finansinntekter 341 350 -8 
Sum Andre Finansinntekter 6 3 4 
Sum Finanskostnader 466 625 -159 
Sum Andre Finanskostnader 6 5 1 

Sum Finans -124 -277 154 

Årsresultat 6 150 1 662 4 488 

    Bedrift / Næring (utenfor selvkost) 1 .halvår  
   

    

Resultat pr juni 2014 avd 150 Bedrift 
Regnskap 

2014 Budsjett 2014 Avvik2014 

DRIFTSINNTEKTER       
Sum Pliktig Salgsinntekter 1 755 1 954 -199 
Sum Andre salgsinntekter 0 0 0 
SUM DRIFTSINNTEKTER 1 755 1 954 -199 

    
 

  

DRIFTSKOSTNADER       
Sum Varekostnader 33 21 12 
Sum Personalkostnader 370 658 -288 
Sum Avskrivninger 2 6 -3 
Sum Andre driftskostnader 938 945 -8 
SUM DRIFTSKOSTNADER 1 343 1 630 -287 

        

DRIFTSRESULTAT       

Sum Finansinntekter 0 0 0 
Sum Andre Finansinntekter 0 0 0 
Sum Finanskostnader 0 0 0 
Sum Andre Finanskostnader 0 0 0 
Sum Finans 0 0 0 

Årsresultat 412 324 88 
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24/14 Budsjett 2015 og økonomisk handlingsplan 2015-2018 Follo Ren IKS 

Vedlegg:  1/24/14 Driftsbudsjett total  

2/24/14 Avdelingsbudsjetter - detaljer 

3/24/14 Driftsbudsjett Bedrift/Næringskunder  

    

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner budsjett 2015. Den økonomiske handlingsplanen 2015-2018 tas til etterretning. 

   

Saksutredning: 

Budsjett for 2015 er utarbeidet med de kjente rammebetingelsene som gjelder for langsiktige 

inngåtte avtaler, offentlige reguleringer osv.  Follorådet har lagt føringer for utarbeidelsen av 

økonomiplanen for interkommunale selskaper i Follo. Lønnskostnadene er budsjettert med lønn per 

1.7.2014 pluss en reserve på 3 % for lønnsoppgjør 2015. Pensjonskostnadene skal budsjetteres med 

opplysninger fra pensjonsleverandøren, men det er ikke mulig da disse ikke foreligger før medio 

september. I budsjettet er det derfor beregnet etter dagens kostnader. Follo Ren har også estimert 

med en befolkningsvekst som gir ca. 900 nye abonnenter i budsjettperioden. Det er da tatt høyde for 

økte avfallsmengder og større aktiviteter på gjenvinningsstasjonene. 

Driftstilskudd fra kommunene i 2014 er kr 78,0 millioner og vedlagte budsjett for 2015 gir et behov 

for driftstilskudd på kr 88,7 millioner. Hovedforklaringene til økningene er en engangskostnad på kr 

0,8 millioner til et «rødboks miljøprosjekt», høyere finanskostnader på kr 1,2 millioner, økte 

kostnader på de store renovasjonskontraktene og ca. 900 nye abonnenter som genererer økte 

renovasjonstjenester og avfallsmengder. Behovet for nye driftsmidler som maskiner og utstyr på 

gjenvinningsstasjonene og har tidligere vært lånefinansiert. Da Follo Ren må holde seg innenfor 

lånerammen på 30 millioner i selskapsavtalen, vil maskiner og utstyr bli finansiert gjennom leasing. 

Leasingkostnadene vil da bokføres som driftskostnader og økningen vil bli større enn tidligere . 

Personalkostnadene ligger på samme nivå som tidligere og det er ikke budsjettert med ekstra 

bemanning i 2015.  

Det er foretatt en del praktiske tilpasninger i nytt budsjett mellom avdelingene slik at endringer i 

driftsbudsjettet på avdelingene må vurderes sammen med detaljert informasjon som er gitt senere i 

dokumentet eller i vedleggene. Størst utslag gjør dette på avd. Returpunkter. 

Grunnlaget for renovasjonsgebyret som kommer fra selvkostregnskapet gir kr 814,- per innbygger. 

Dette er lavt sammenliknet med andre kommuner. 

Lånerammen i selskapsavtalen er begrenset til 30 millioner utenom 170 millioner til Kretsløp Follo. 

Dette begrenser mulighetene for å investere i driftsmidler ved låneopptak og tidligere praksis med å 

kjøpe maskiner og utstyr endres til å inngå kontrakter på leasing. I investeringsbudsjettet er det 

budsjettert med låneopptak på nedgravde returpunkter med kr 2,0 millioner. Oppgraderinger av 

anlegg og nytt utstyr på gjenvinningsstasjonene er anslått til  totalt kr 7,9 millioner som finansieres 

med leasing og som føres fortløpende i driftsbudsjettet. Investeringene i Kretsløp Follo er vist 

separat, mens finanskostnadene som påløper for alle investeringene i 2015 ligger i driftsbudsjettet 

hos Follo Ren IKS. 

Avskrivningene er på kr 2,98 millioner på grunn av tidligere låneopptak til avfallsbeholdere, tomt i 

Vestby og ellers maskiner og utstyr. Finansinntektene er kr 0,74 millioner og finanskostnadene er kr 

2.8 millioner. 
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Resultat avdelinger 100-121 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

DRIFTSINNTEKTER       
Driftstilskudd 79 406 77 960 88 699 
Sum Pliktig Salgsinntekter 15 407 15 219 15 060 
Sum Andre salgsinntekter 7 0 0 
SUM DRIFTSINNTEKTER 94 820 93 179 103 759 

        

DRIFTSKOSTNADER   
 

  
Sum Varekostnader 0 80 80 
Sum Personalkostnader 21 624 22 529 22 597 
Sum Avskrivninger 2 419 3 335 2 979 
Sum Andre driftskostnader 59 062 66 380 76 058 
SUM DRIFTSKOSTNADER 83 105 92 324 101 714 

        

DRIFTSRESULTAT 11 714 855 2 045 

Sum Finansinntekter 677 700 740 
Sum Andre Finansinntekter 14 5 10 
Sum Finanskostnader 241 1 560 2 795 
Sum Andre Finanskostnader 0 0 0 
Sum Finans 471 -855 -2 045 

Årsresultat 12 185 0 0 

Regnskap 2013 er uten avd. 150 Bedrift 
   

Under er resultatregnskapet for avdeling Bedrifts-/næringskunder som er tatt ut av selvkostområdet i 

virksomhetens regnskap. 

Resultat avdeling 150 Bedrift Regnskap 2013 
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 

DRIFTSINNTEKTER       

Sum Pliktig Salgsinntekter 3 230 3 955 4 230 

Sum Andre salgsinntekter 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 230 3 955 4 230 

    
 

  

DRIFTSKOSTNADER       

Sum Varekostnader 10 42 80 

Sum Personalkostnader 819 1 317 981 

Sum Avskrivninger 10 11 25 

Sum Andre driftskostnader 1 462 1 891 1 740 

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 301 3 261 2 825 

        

DRIFTSRESULTAT 929 694 1 405 

Sum Finansinntekter 0 0 0 

Sum Andre Finansinntekter -5 0 0 

Sum Finanskostnader 0 0 0 

Sum Andre Finanskostnader 0 0 0 

Sum Finans -5 0 0 

Årsresultat 924 694 1 405 
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Under vises driftsbudsjettet per avdeling der eventuelle inntekter er ført mot kostnadene på 
avdelingen. Dette gir en netto kostnadsoversikt som igjen danner grunnlaget for driftstilskuddet 

fra kommunene. Avd. 150 Bedrift/næring er oppført som egen tabell og hører ikke med i 
selvkostregimet. 

Avdeling Regnskap 2013 
Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

100 Driftstilskudd 0 0 88 699 

101 Renovasjon -26 094 -33 409 -34 825 

102 Returpunkt -3 288 -1 914 -5 911 

104 Teigen -5 332 -6 676 -12 395 

105 Oppegård -7 769 -8 287 -7 906 

106 Bølstad -5 918 -8 966 -8 052 

107 Kompostanlegg -75 0 0 

110 Drift -2 811 -2 602 -2 885 

111 Administrasjon -3 637 -3 693 -3 671 

112 Økonomi -809 -2 303 -3 035 

113 Personal -1 216 -1 390 -1 303 

114 Informasjon og IKT -2 894 -4 297 -3 968 

116 Innkjøp -901 -1 066 -1 130 

117 Daglig leder -3 133 -3 357 -3 344 

120 Kretsløp Follo Bygg -197 0 -274 

121 Beholderutrulling innbygger -3 190 0 0 

SUM -67 264 -77 960 0 

    Driftstilskudd fra kommunene -79 406 -77 960 -88 699 

SUM -79 406 -77 960 -88 699 

    

    

    

150 Bedrift/Næringskunder: Regnskap 2013 
Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Inntekter 3 230 3 955 4 230 

Kostnader 2 306 3 261 2 825 

Årsresultat - Overskudd 924 694 1 405 

 

 

 

 

 

 



Follo Ren IKS                          Sakspapir                        Styremøte 5/14 
 

7 

 

 

Avdelingsvise kommentarer til budsjettene: 

Avd.101 Renovasjon:  

Totalt er budsjettet på avdeling 101 Renovasjon på kr 34 825 000 inkludert en indeksregulering 
på 2,02 %, en befolkningsvekst på 1,7 % og prosjektet med rød miljøboks. Dette er kr 1 400 000, 

eller 4,2 % høyere enn i 2014 budsjettet. I dette ligger også en stor økning av kostnadene for 
innhenting av papir etter ny kontrakt som gjelder fra 1.10.2014.  

Det gjennomføres i løpet av 2014 en gangavstandsoppmåling. Det er lagt inn en beregnet 
merkostnad som følge av manglende innrapportering fra abonnentene her på kr 525 000. Dette 

tallet er basert på de første rapportene som er kommet inn etter at målingene startet i mai 2014.  

Ny og dyrere papiravtale øker utgiftene med kr 2 414 000. Utgiftene til grøftekantinnsamlingen i 

antikvarisk område i Drøbak føres nå på Renovasjon, og ikke lenger på Returpunkt. Kostnadene 
her er på kr 51 000. 

Fra 2015 innføres en ordning med innsamling av batterier og småelektronikk på husstandsnivå 
med en ”Miljøboks”. Denne ordningen innføres ved at abonnentene får boksen gratis på 

gjenvinningsstasjonene, på diverse stands og i Kveldroveien. Innsamling av miljøavfallet skjer ved 
at abonnentene selv leverer inn avfallet på gjenvinningsstasjonene. Det er viktig at denne type 

miljøfarlig avfall sorteres ut av husholdningsavfallet. Denne aktiviteten er budsjettert med kr 

800 000 som en engangskostnad i 2015. 

Det er fortsatt noe forbruk av svarte avfallssekker på grunn av fortsatt sekkerenovasjon i 
antikvarisk område i Drøbak, og vi regner med behov for nytt innkjøp i 2015 på kr 80 000. 

Vi ser at salget av grønne sekker fortsetter å gå ned etter innføringen av ny renovasjonsløsning, 
og budsjettet er derfor redusert til en inntekt på kr 200 000, mot kr 400 000 i 2014. 

Merkostnadene forbundet med beholderbytte, reparasjoner og oppmåling av gangavstand er 
flyttet til returpunktbudsjettet. Erfaringen fra 2014 er at dette tilsvarer noe under én fulltids 

stilling. Kostnadene ved drift av varebilen som tidligere lå på budsjettet for Renovasjon, kr 135’, 
er nå flyttet til Returpunkt. Nivået på byttinger og nye abonnenter som genererer en utkjøring av 

beholder er beregnet til 2 - 3000 beholdere på årsbasis. 

 

BUDSJETT 2015 -RØD MILJØBOKS 

1 BAKGRUNN FOR ØNSKET OM Å INNFØRE TILTAK FOR Å ØKE INNSAMLINGEN AV FARLIG 
AVFALL OG EE-AVFALL 

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med annet husholdningsavfall på grunn av 

faren for alvorlige forurensninger eller fare for skade på dyr og mennesker.  Farlig avf all inneholder 

helse- og miljøfarlige stoffer.  Disse stoffene kan føre til at miljøgifter samles opp i naturen.  

Det er sterkt fokus både nasjonalt og internasjonalt på reduksjon av miljøfarlige stoffer, og de 

nasjonale resultatmålene frem til år 2020 er som følger: 

 Utslipp og bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, skal 

kontinuerlig reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.  

 Risiko for at utslipp og bruk av kjemikalier forårsaker skade på helse og miljø skal 

minimeres. 

I henhold til renovasjonsforskriften for våre 5 eierkommuner, så tilfredsstiller Follo Ren IKS sitt 

tjenestetilbud minimumskravet som er satt for farlig avfall; 
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«Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra 

husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i 

forskrift om farlig avfall. 

For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved 

bemannede gjenvinningsstasjoner. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr kommunen, mot betaling, 

mottak ved gjenvinningsstasjon. Ved levering av farlig avfall skal virksomheten levere/fylle ut 

deklarasjonsskjema.» 

Farlig avfall og ee-avfall kan i dag leveres inn gratis på Follo Ren IKS sine tre gjenvinningsstasjoner. 

Alternativt kan abonnenten bestille Miljøbilen hjem for henting av avfall på kveldstid. Denne 

tjenesten koster kr 100,- 

Å øke innsamlingen av farlig avfall fra husholdningene er et viktig langsiktig mål og derfor mener vi at 

det må innføres ytterligere tiltak.  

 

 

 

 

2 FORSLAG TIL TILTAK FOR Å ØKE INNSAMLINGEN AV FARLIG AVFALL OG EE -AVFALL 

Avfall Norge har i 2013 sett nærmere på årsakene til at mye farlig avfall havner i restavfallet og 

kommet frem til følgende; 

- For mye «stress» å levere riktig 

- Utilgjengelige miljøstasjoner 

- Usikkerhet om hva som er farlig avfall 

- Usikkerhet om hvor farlig avfall skal leveres  

 

De har videre sett på ulike tiltak som er innført hos kommuner for å øke mengden innsamlet farlig 

avfall og kommer frem til at det tiltaket som er bevist å ha effekt er innføringen av rød boks for 

mellomlagring av farlig avfall og småelektronikk til hver husholdning.  

Innføring av rød boks i tillegg til å øke informasjon/kommunikasjon rundt emnet, er bevist å gi 

mindre mengder farlig avfall og småelektronikk i restavfallet.  
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3  BEVIST EFFEKT AV INNFØRING AV RØD BOKS  

Mengde småelektronikk og farlig avfall funnet i restavfallet  

 

 
 

For Follo Ren vil innføringen av rød miljøboks også være en viktig del av arbeidet med å sikre 

kvaliteten på komposten fra anlegget. Den røde boksen hjelper innbyggerne våre med en praktisk 

løsning for mellomlagring av denne typen «hverdagslig» avfall samt at Follo Ren ved innføring av 

boksen kommuniserer sterkt at farlig avfall og EE-avfall ikke skal i restavfallet. Å oppdra innbyggerne 

til bevisstgjøring rundt dette er en langsiktig prosess og bør startes opp i god tid før Kretsløp Follo 

står ferdig for å sikre god kvalitet på komposten fra anlegget. 

Follo Ren IKS vil derfor tilby husholdningene egen boks til EE-avfall/Farlig avfall. Denne boksen vil 

heretter bli omtalt som MILJØBOKSEN. 

 

4 INNFØRING AV MILJØBOKS 

En miljøboks av denne typen har fargen rød og bør romme ca. 25-30 liter. Lokket bør ha en form for 

låse/lukke mekanisme som er barnesikret. Boksen må være av et bestandig materiale som tåler 

kjemikaler. Boksen skal være påtrykt Follo Ren logoen og ”Farlig avfall” enten i form av bokstaver 

eller symbol. 

Prisen på en slik boks ved innkjøp av større kvanta er ca. 60,- kr (uforpliktende pristilbud innhentet 

fra to aktører på markedet). 

Miljøboksen er tiltenkt husholdninger med egne beholdere. Sameier og borettslag får tilbud om 

felles 240L til denne typen avfall. Borettslag og sameier består ofte av mindre boenheter med 

dårligere plass til oppbevaring av egen miljøboks. Follo Ren IKS har ca. 30.000 abonnenter med egne 

beholderløsninger. 

 

4.1 ALTERNATIVER FOR UTLEVERING/SALG AV RØD MILJØBOKS 

 
4.1.1 Alternativ 1 (lagt inn i budsjettforslag for avd 101 Renovasjon) 

Follo Ren IKS tar kostnaden på boksen i sin helhet og gir den gratis til de som ønsker en slik boks. 

Miljøboksen leveres ut på våre tre gjenvinningsstasjoner, på servicetorget og ved annonserte 

aktiviteter for utlevering på sentrale returpunkter med Miljøbilen. De som ønsker det vil da f å en slik 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

småelektronikk farlig avfall

Uten rød boks

Med rød boks
Husholdninger med rød boks: 

1,78 kg småelektronikk 

0,86 kg farlig avfall 

Husholdninger uten rød boks: 

2,56 kg småelektronikk 

1,36 kg farlig avfall 
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boks til mellomlagring av farlig avfall og ee-avfall. Vi antar at halvparten av de aktuelle 

husholdningene da vil benytte seg av tilbudet og vi vil få en positiv innvirkning på mengden farlig 

avfall og EE-avfall i restavfallet. 

Ved en slik løsning får vi følgende på budsjett 2015: 
 

Innkjøp av miljøboks 15.000 x 60,- =               900.000,- 

Leverandørstøtte                 100.000,- 

Totalt budsjett                 800.000,- 

 

4.1.1 Alternativ 2  

Follo Ren IKS tar kostnaden på boksen i sin helhet og sørger for distribusjon av boksen hjem til alle 

husstander med egen renovasjonsløsning. Distribusjonen kan skje via Retur som tømmer restavfall 

eller ved å bruke «Dugnadservice» som organiserer dugnadsjobber med lokale idrettslag og 

foreninger. Kostnaden ved utlevering på hver adresse er 20,- pr stk (tilbud innhentet fra begge de 

nevnte aktører). En massedistribusjon vil bidra til at mengden farlig avfall og ee -avfall i restavfallet 

minker betydelig og de positive miljøeffektene vil være store. I tillegg vil tiltaket ha en positiv 

innvirkning på kvaliteten på komposten fra Kretsløp Follo sitt anlegg. Ulempene er at det medfører 

mye administrasjon og krever større ressurser internt samtidig som flere av de som da får boksen 

ikke ønsker den og uansett ikke vil benytte seg av den. 

Ved en slik løsning får vi følgende på budsjett 2015: 
 

Innkjøp av miljøboks 30.000 x 60,- =             1.800.000,- 

Distribusjon av rød boks 30.000 x 20,-=  600.000,- 

Leverandørstøtte     100.000,- 

Totalt budsjett               2.300.000,- 

 

 

4.1.3 Alternativ 3  

Follo Ren IKS selger miljøboksen til de husholdninger som er interessert i det. Vi foreslår  en praktisk 

utsalgspris på kr 50,- inkl. mva (40,- eks mva). Miljøboksen selges på alle våre gjenvinningsstasjoner 

samt fra Miljøbilen på sentrale returpunkt etter annonsering. Boksen kan også kjøpes hos 

servicetorget på Follo Ren IKS.  Fordelen er at vi ikke får noen utgifter på distribusjon av boksen. 

Ulempene er at vi får ut boksen kun til de som allerede er miljøbevisste (i et begrenset omfang) og at 

miljøeffektene derfor ikke optimaliseres. 

Ved en slik løsning får vi følgende på budsjett 2015: 
 

Innkjøp av miljøboks 10.000 x 60,- =   600.000,- 

Salg av rød boks 10.000 x 40,-=   400.000,- 

Leverandørstøtte     100.000,- 

Totalt budsjett     100.000,- 
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4.2 INNLEVERING AV FARLIG AVFALL I MILJØBOKS 

Rød boksen er innført i mange kommuner. Roaf er et av renovasjonsselskapene som var tidlig ute 

med å innføre rød boks for innsamling av farlig avfall hos sine abonnenter da de gjorde dette for 15-

20 år siden. De jobber stadig med å optimalisere innhentingen av de røde boksene og organiserer nå 

henterunder to ganger pr år (vår og høst). Miljøbilen kjører da rundt og står 30 min på hvert sted. De 

opplevde at effekten av å ha for mange stoppesteder ikke var stor, så de  jobber nå med å få ned 

antall stoppesteder. Denne våren hadde de 54 stoppesteder, samlet inn 880 røde bokser og 10,2 

tonn farlig avfall. I tillegg opplever de at mange tar med seg boksen og leverer den når de allikevel 

skal til gjenvinningsstasjonen. Roaf er veldig fornøyde med miljøeffekten den røde boksen gir.  

Andre kommuner, som Bærum, har innhenting av rød boksen hjemme hos hver enkelt husstand. 

Erfaringene med dette er ikke så gode; kostnadene er høye grunnet at boksene må hentes med 

spesialbiler tilpasset formålet. Effekten er også liten grunnet at mange glemmer å sette ut bokse n på 

hentedag. Det er dessuten ikke uproblematisk å be innbyggerne sette ut bokser med lettantennelig 

avfall som blir stående ute i ulike temperaturer grunnet eksplosjon- og brannfare.  

Follo Ren IKS ønsker derfor å innføre en modell der innbyggerne selv bringer miljøboksen til 

gjenvinningsstasjonene, eller leverer boksen til Miljøbilen på organiserte og annonserte ”byttedager” 

på sentrale returpunkter i hver kommune 2 ganger pr år.  

De som ønsker det, kan bestille Miljøbilen hjem til seg for bytting av miljøboksen. Denne tjenesten 

koster kr 100,- per henting. Abonnenten vil da få utlevert en ny, tom miljøboks.  

4.3 KOMMUNIKASJON 

I boksen bør det ligge et informasjonsskriv som forklarer hvordan avfall skal sorteres og informasjon 

om viktigheten av boksen og hvor den skal innleveres når den er full.  

Det er viktig å kommunisere ut til abonnentene våre hvorfor vi tilbyr miljøboks for kildesortering av 

farlig avfall/ee-avfall. Informasjon om miljøboksen må derfor innlemmes i DM-utsendelsene fra Follo 

Ren til hver enkelt innbygger. 

Ved organisering av ”byttedager” for miljøboksene (se beskrivelse under 4.2), så muliggjør man 

samtidig direkte kommunikasjon med innbyggerne om sortering og behandling av farlig avfall/EE-

avfall når de kommer for å bytte boksen sin. 

 

5  OPPSUMMERING 

De påviste positive miljøeffektene ved innføring av rød boks er store og ved å dele ut en slik boks 

gratis til de som ønsker det, vil vi få en ønsket effekt. Utgiften ved alternativ 1 på 800.000,- er 

beregnet kostnad for 2015. Hvis tilbudet blir en suksess og flere ønsker boksen i 2016, så kan vi 

videreføre tilbudet.  

Innføring av miljøboks vil ikke påføre Follo Ren økte driftskostnader av betydning. Det vil innebære 

noen driftstimer ekstra på Miljøbilen ved organiserte ”byttedager” på sentrale stedet i hver 

kommune samt bruk av eksisterende personell til sortering av det farlige avfallet på 

gjenvinningsstasjonene når boksen blir levert inn. 
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Avd.102 Returpunkter:  

Papir- og plastinnsamlingen på returpunktene er sentralisert til ett til to returpunkter i hver 
kommune.  Samtidig vil antall returpunkter der det samles inn glass- og metallemballasje øke, 

men vi forventer likevel en reduksjon i forsøplingen totalt sett. Det er forventet en relativ stor 
økning i antall serviceoppdrag på beholderne. Denne oppgaven er tillagt bemanningen på 

Returpunkt, og kostanden bokføres her. Som følge av disse endringene er personalkostnadene 
justert tilsvarende ned med kr 153’ mot budsjettet for 2014, og 284’ mot resultatet 2013. 

Ordningen med utplassering av 240 l beholdere på alle returpunktene for innsamling av brukte 
plastposer ved glass- og metall-containerne, er beregnet til en kostnad på 337’. Ny og vesentlig 

dyrere avtale på papirinnsamlingen gir en merkostnad på kr 1 590’. Ny avtale på plastinnsamling 

er også mer kostbar enn tidligere. Denne gir en merkostnad på kr 360’ Til sammen gir disse 
postene alene en økning på budsjettet for returpunktene på kr 2 287’. I tillegg er det regnet inn 

en befolkningsvekst med 900 nye abonnenter og en tilsvarende økning av mengden innsamlet på 
returpunktene. 

Som følge av nye avtaler reduseres inntektene fra plast og papir med kr 900’. Inntektene fra 
grøftekantinnsamlingen i antikvarisk område i Drøbak overføres til Renovasjon der også utgiftene 

på kr 51’ føres. 

 

 

 

Generelt om Gjenvinningsstasjonene: 

Gjenvinningsstasjonene går med store underskudd på grunn av lange åpningstider og mange 
avfallstyper som kan leveres inn gratis. Hovedregelen i forurensningsloven sier at forurenser skal 

betale, som igjen medfører en egenandel som brukerbetalingen. Prisene må derfor reguleres 

jevnlig for at subsidieringen ikke skal bli for stor. Siste prisjustering ble gjort i januar 2013. 

Follo Rens gjenvinningsstasjoner hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 2012. Det ble her påpekt at 
bemanning ikke var tilstrekkelig til å kunne gi kundene individuell veiledning, og å utføre god 

kontroll på sorteringen. Bemanningen er nå justert slik at det i sommerhalvåret er én ekstra 

person på hvert skift som jobber dedikert på rampen for å veilede de besøkende. Til sammen 
utgjør denne oppbemanningen 2,5 årsverk alle stasjonene sett under ett.  

Det er et stort behov for utskiftning av maskiner og utstyr på gjenvinningsstasjonene i de 
nærmeste årene. I 2015 er det lagt inn utskiftning av to grave- sorteringsmaskiner på Teigen og 

Oppegård. Finansieringen av disse blir gjort ved leasing. I tillegg må Bølstad og Teigen oppgradere 
farlig avfall mottakene. 

Ny kverneavtale for hageavfall og nedleggingen av Gropa som kverneplass gjør at Teigen nå får 
tilkjørt hageavfallet fra Frogn og Oppegård for kverning der. I tidligere avtale var kostandene for 

Oppegård kr 2 017’. Utgiftene til kverning av hageavfallet fra Frogn er som tidligere kostnadsført 
på Teigen, mens inntektene etter faktureringen av Frogn kommune på kr 600’ bortfaller nå som 

følge av at Frogn kommune selv står for kostanden med transporten til Teigen. I den nye avtalen 

faktureres tjenesten pr tonn, og ikke i antall m3 slik som tidligere. Dette gir en bedre og riktigere 
kontroll for fakturering. 

Ved at tungmassene fremover sorteres i ikke-forurensede og forurensede masser, vil vi spare kr 
308,- til transport og behandling pluss kr 280,- pr tonn i sluttbehandlingsavgift for de ikke 

forurensede massene. Arealene som opparbeides på Teigen og Bølstad ved å benytte disse 
massene direkte, legger til rette for fremtidig bruk til ytterligere sortering av kommende 

fraksjoner, hageavfall, kompost fra Vestby-anlegget og til lagring av containere og utstyr. 
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Priser for levering av avfall fra husholdningene på gjenvinningsstasjonene er i hovedsak 
uforandret i 2015 etter at nye priser ble innført i januar 2013. Enkelte justeringer for 
privatkunder er lagt inn med at det nå ikke er gratis å levere inn bildekk og at ekstra store 

bilhengere får et tillegg på kr 80,-. Det innføres en ny prisstruktur for næringskunder som vil 

gjelde for 2015. Her er det innført mer fleksible og riktigere prissetting etter hvor mye avfall 
næringskunden kommer med. Den nye strukturen vil gjøre det lettere å få små bedrifter til å 

levere avfallet på våre gjenvinningsstasjoner. De totale inntektene på næringsavfall bedømmes til 

å øke noe med et nytt prissystem. 

 

 

Prisliste på Follo Rens    Privatkunder 

Gjenvinningsstasjoner 2015 Pris (inkl. mva)* 

Personbil 
  

kr 60 

Personbil med henger   kr 120 

Varebil og pickup 
 

kr 120 

Varebil og pickup med henger kr 250 

Mindre lastebil -3,5 tonn 
 

kr 250 

Større lastebil -7,5 tonn   kr 500 

Tillegg for henger lenger enn 3,5 meter    Kr 80 

*Det er gratis for private kunder å levere papir, papp, metall, EE-avfall, glass, plastemballasje (ikke hardplast o.l.), 
klær, sko, farlig avfall og hageavfall.  

 

 

Mottak av dekk har vært gratis å levere uten at det er noen reguleringer i lover og forskrifter eller  
vedtak som regulerer dette. Det finnes en returordning for dekk som finansieres gjennom 

miljøgebyr som inndrives via importørene. Follo Ren får ikke dekket sine kostnader for mottak, 

håndtering, lagring og administrasjon av denne avfallstypen fra returordningen. Miljøgebyrene 
finansierer kun transport og behandling. Returordningen for dekk gir ikke bidrag til Follo Rens 

kostnader i motsetning til returordningene for EE-avfall. Follo Ren vil derfor fra 2015 innføre at 
det ikke er gratis å levere dekk på gjenvinningsstasjonene. Kundene må betale egenandel på 

samme måte som man betaler for annet avfall som man leverer f.eks. trevirke, bygge-avfall, 

restavfall osv. i henhold til prislisten over. 
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Under er forslaget til nytt prissystem for Bedrifts-/næringskunder på gjenvinningsstasjonene. 

Dette vil være et riktigere og mer fleksibelt system for både kunder og betjeningen på stasjonene. 
Inntektene ventes å øke noe da sannsynligheten er stor for at flere kunder enn tidligere vil betale 

som bedriftskunde. 

 

PRISER BEDRIFTS-/ NÆRINGSKUNDER PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE 2015  

  Type kjøretøy Pris (eks. mva.)* Pris (inkl. mva.)* 

XS Personbil 200                                    250  

S Liten varebil/ (type Caddy) 320                                    400  

M Mellomstor varebil/ (type Hiace) 480                                    600  

 L Stor varebil 640                                    800  

XL Liten lastebil (inntil 3500 kg) 1120                                1 400  

XXL Stor lastebil (3500-7500 kg) 1600                                2 000  

  
 
Traktor**  Betaler for henger  

 

  Type henger Pris (eks. mva)* Pris (inkl. mva)* 

S Inntil 2,5 meter                                    320                                     400 

M 2,5 – 3,5 meter                                    560  700 

L Lengre enn 3,5 meter                                1 200  
1 400 

  Hageavfall kr 100,- per m³ kr 125,- per m³ 

*Bedriftskunder kan ikke levere noe avfall gratis. Kunder med store mengder spesialavfall som har høy behandlingspris kan bli avvist. 
** Traktor uten henger betaler minimumsbeløp kr 320,- pluss mva. 

 

Generelt viser det seg at økningen avfallsmengder på stasjonene fortsetter, og at dette genererer 
behov for større vedlikehold og til en viss grad ekstra personale på stasjonene. 

Som et ledd i å øke kostnadsbevisstheten og den økonomiske forståelsen gjennomføres det 
jevnlig en gjennomgang og opplæring i bruk av de økonomiske rapportene med stasjonslederne.  

De tre gjenvinningsstasjonene fungerer relativt godt i praksis, men t ilfredsstiller ikke dagens krav 
til god HMS for ansatte og publikum, eller for en økonomisk og effektiv drift for selskapet. 
Stasjonene bærer preg av stor slitasje og fremtidige investeringer må påregnes. Det bygges i 

løpet av 2014 nye ”farlig avfallsmottak” på Teigen og på Bølstad. 

På sikt må det gjøres store grep når det gjelder gjenvinningsstasjonene i Follo. Det er derfor 
igangsatt en utredning om mulighetene for kun å ha en stor stasjon sentralt i Follo, eller i 

kombinasjon med flere små enkle stasjoner med begrensede tilbud. 

 

 

Avd.104 Teigen gjenvinningsstasjon:  

Aktiviteten på Teigen er kraftig økt som følge av kverning og håndtering av alt hageavfall fra 
Frogn, Oppegård og Nesodden. I tillegg har betjeningen oppgavene med alt lagerhold, service og 

vask av innhentede avfallsbeholdere fra abonnenter, samt rydding av returpunktene på 
Nesodden. 

Som følge av at Frogn nå kjører hageavfallet til Teigen for kverning, forsvinner inntektene på kr 
600’ fra kostnadsfordelingen som tidligere ble praktisert. 

Personalkostandene på Teigen reflekterer generell lønnsøkning og Fylkesmannens krav om 
ekstra bemanning på rampen. Follo Ren tar i tillegg samfunnsansvar og ansetter fra høsten 2014 

en lærling til renovasjonsfaget. Til sammen utgjør den ekstra bemanningen tilsvarende ett 
årsverk. 

Kostnader til ekstrahjelp og vikarer er på samme nivå som for 2014. 
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For å utnytte arealet hensiktsmessig med bedre tilgang for kunder til nye utsorteringsplasser for 

inerte masser og hageavfall er det for 2015 lagt inn kr 800’ til opparbeiding av kjøreveier, 
asfaltering og belysning. Det er også lagt inn kr 100’ til reparasjon og oppgradering av 

driftsbygningen. 

Det er lagt inn en leasingkostnad for en ny grave- og sorteringsmaskin da den gamle maskinen er 

utslitt og heller ikke tilfredsstiller dagens krav til HMS. 

 

 

Avd.105 Oppegård gjenvinningsstasjon:  

Oppegård gjenvinningsstasjon fikk betydelig bedre kapasitets og høyere effektivitet etter at vi 
overtok arealene som «Vedgruppa» disponerte og vi fikk justert og asfaltert arealet der mottak et 

for hageavfall ligger. Dette arealet er nå tilstrekkelig stort til at mellomlagring for transport til 
Teigen er gjennomførbar i tillegg til en betydelig produktivitetsøkning både for de besøkende og 

de ansatte.  

Prosjektet med ombygging av Oppegård gjenvinningsstasjon er forsinket. Det legges derfor opp til 
normal drift også i 2015. Stasjonen har generelt for liten kapasitet og dårlige vilkår både for 

kunder og ansatte. En sterk økning av besøkende de siste årene gjør at situasjonen på enkelte 
dager er kritisk både når det gjelder muligheten for effektiv drift og for sikkerheten på stasjonen. 

En utbygging av Oppegård stasjon er derfor viktig dersom det fortsatt skal være en 
gjenvinningsstasjon der. Follo Ren forventer en dialog med Oppegård kommune om tidsskjema, 

overgangsordninger i en eventuell byggeperiode og økonomiske vilkår i et leieforhold. 

Kostnader til ekstrahjelp og vikarer er på samme nivå som for 2014 der det er lagt inn et beløp 
tilsvarende ett årsverk for å etterkomme fylkesmannens krav om økt bemanning på rampa med 

oppfølging og veiledning av besøkende på stasjonen.  

Kostnadene for kverning av hageavfall føres på Teigen, mens transporten til Teigen føres på 
Oppegård. Bedre priser på ny avtale dekker inn transportkostnadene slik at Andre drift skostnader 

totalt sett går ned med kr -528’ mot budsjettet for 2014. 

Gravemaskinen på stasjonen er utslitt og det er lagt inn en kostnad for leasing av en ny grave - og 
sorteringsmaskin fra januar 2015. 

 

 

Avd.106 Bølstad gjenvinningsstasjon: 

Kostnader til ekstrahjelp og vikarer er på samme nivå som for 2014 der det er lagt inn en 
kostnad tilsvarende et årsverk for å etterkomme fylkesmannens krav om økt bemanning på 

rampa med oppfølging og veiledning av besøkende på stasjonen. Sammen med bedre styring av 

bruk av ekstrahjelp og tiltakene som er satt i gang for økt kostnadsbevissthet og 
budsjettoppfølging, er lønnsbudsjettet redusert noe i forhold til budsjettet for 2014.  

Tungmassene som ikke inneholder farlig avfall blir nå utnyttet lokalt i stedet for å bli kjørt til 
deponi i Askim. Dette sammen med bedre pris på kverning av hageavfall, gir en total reduksjon av 

andre driftskostnader på kr -974’ mot budsjettet for 2014. 

Det er lagt inn en leasingkostnad for ny truck på stasjonen som er nødvendig for håndtering av 

farlig avfall og store ruter i forbindelse med utvidelsen av farlig avfall mottaket. 
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Avd. 110 Drift: 

Lønn til prosjektleder for nye avfallsløsninger kostnadsfordeles til konto for Bedrift/næring 60 %, 
og 40 % til Drift. For øvrig er det kun lønnsjusteringer og mindre endringer mot 2014 budsjettet.  

Det er budsjettert med plukkanalyse for restavfall fra husholdningene. Dette er kostnadsberegnet 

til kr 100’. 
 

 

Avd. 111 Administrasjon: 

Det er budsjettert med normal aktivitet uten vesentlige endringer fra 2014. Noen poster er flyttet 

over til avd. 114 IKT som lisenser og serviceavtale data, innkjøp av IT-utstyr, og drift av 
IT/kontormaskiner.  

Det er budsjettert med en liten økning på konto 6740 Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS, for 
å ta høyde for konsulenthjelp og kursing av nyansatt kundekonsulent for å kunne fordele 

arbeidsoppgavene knyttet til arkivtjenesten på en mer hensiktsmessig måte.  

 

Avd. 112 Økonomi:  

Det er budsjettert med lavere personalkostander enn tidligere siden det nå er kun en person på 
denne avdelingen. Vi har opprettet en ny konto som heter Kjøp av regnskap- og lønnstjenester. 

Her vil vi bokføre kostnadene fra vårt regnskapskontor. 
Rentekostnader er beregnet til kr 2,8 millioner. Dette gjelder tidligere lån for drift kr 295 000 og 

nye låneopptak i forbindelse med investeringsbudsjettet 2015. For Kretsløp Follo gjelder det kr 
570 000 i tidligere lån og kr 1 935 000 nye låneopptak i forbindelse med investeringsbudsjettet 

for 2015. 

 

 

Avd. 113 Personal:  

Denne avdelingen er budsjettert med normal aktivitet. De enkle kontoene har blitt justert på 

forventede prisendringer o.l. Lønnskostnaden er for 2015 budsjettert med 90 % stilling, mot at 
det tidligere var budsjettert med 100 % stilling. 

 
 

Avd. 114 Informasjon og IKT: 

 

Informasjon 

Det legges opp til 3 utgivelser av DM til alle husstander, er en av utgivelsene inneholder utvidet 

informasjon om tømmedager for restavfall og papir.  Kostnadene fordeles mellom 7345 Distribusjon 

og 7340 Trykk/produksjon. Som et supplement til DM, vil det også bli laget generelle 

informasjonsannonser for bruk i lokalmedia/lokalaviser på konto 7310 Annonser. Det er også lagt 

opp til en videreføring av avfallssafari for primært 4. klasser på konto 7330 Kursarrangement. Dagens 

SMS varsling vil vurderes å bli erstattet med SMS tjeneste ved behov i Komtek fagsystem. 

Kundetilfredshetsundersøkelser en gang pr år er også lagt inn på konto 7349 Andre markedstiltak. 

Når det gjelder katalogoppføringer, så vil dette være enkle oppføringer i de mest brukte kataloger i 

tillegg til noe økt profilering på Google. 
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IKT 

Det har vært prisforespørsel på skrivere/kopimaskiner og utgiftene pr. år for leasing går noe ned. 

Dette har tidligere blitt lagt inn under drift av IT/kontormaskiner. Dette skilles nå ut på konto for 

Leie/leasing av kontormaskiner (6430). Det tas også høyde for innkjøp av datautstyr/mobiltelefon i 

hele administrasjonen på konto 6545. Det legges ikke inn egne budsjettposter på hver avdeling i 

administrasjonen. Vi har benyttet opsjon for videreføring av driftsavtale for IT og kostnaden legges 

derfor inn under 6640 Drift av IT. I tillegg til driftsavtalen, blir det også benyttet timebank for alle 

andre support-oppdrag. Øvrig support/timebank legges derfor inn på konto 6740 Kjøp av tjenester 

fra bedrifter/IKS. Kostnadene gjelder for hele Follo Ren (også på gjenvinningsstasjonene). 

 

 

Investeringer  for Avd. 114 Informasjon og IKT: 

 

Dagens maskinpark med servere og nettverk er foreldet og må oppgraderes. Det er innhentet priser 

på slikt utstyr som tilfredsstiller selskapets behov. Prisen for utstyret konverteres til en leasingavtale 

over tre år som føres på denne avdelingen. 

 

 

Maskinvare Pris  Beskrivelse 

Server (Hyper-V) 100 000,00 2 stk. nye Hyper-V servere med Windows Server 2012 R2 

Server (Image backup) 30 000,00 1 stk. ny Veeam backupserver for lokal Image backup  

Nettverk 70 000,00 Cisco erstatning for Juniper brannmur, og Aruba for vpn til 

avdelingene 
Wyse terminaler 85 000,00 Nye terminaler på kontorer i adm. og gjenvinningsstasjonene  

TOTALT 285 000,00  

 

 

Dagens situasjon 
Servere og øvrig infrastruktur på nettverk i Follo Ren er over garantitid, og kapasitet på eksisterende 

servere er helt på maks grense for hva som er forsvarlig. Dagens servere har en lisensbegrensing på 

minnebruk som er på 32GB, og dette er for l ite i forhold til dagens situasjon. Alle servere er maks 

belastet i forhold til mulig utnyttelse av ressurser. Servere står også hver for seg uten noen form for 

delt lagringsløsning. 

Dagens infrastruktur har vist seg å være veldig ustabil, spesielt på enke lte gjenvinningsstasjoner. 

Dette har ført til store utgifter på support og for mye nedetid. Enkelte av brannmur/VPN rutere 

fungerer ikke tilfredsstillende og er ikke innenfor garanti.  

Dagens fjernbaserte backup fungerer veldig bra for backup av innholdet på servere og innhold i alle 

databaser, men det mangler backup av selve servere. Ved brann, naturkatastrofe, tyveri e.l. vil det på 

dagens løsning ta over to uker å gjenopprette data til nye servere. Med en lokal image -basert 

backupløsning i tillegg, så vil restore av data til nye servere ta ca. 12 timer. 

Terminalene som benyttes på hvert kontor/gjenvinningsstasjoner i dag benytter gammel teknologi 

som gjør at tunge prosesser må kjøres på servere. Nye terminaler vil kunne kjøre disse prosessene 

lokalt på terminalen i stedet for på server. Mindre belastning på servere, gjør at andre viktige 

prosesser går bedre for alle brukere og risiko for dataproblemer minskes betraktelig. 
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Det foreslås å investere i to nye servere med nyeste versjon av Microsoft Server 2012 R2 Hyper-V 

som ikke har nevnte minnebegrensning og bedre støtte for delt lagring. Vi gjenbruker 

lagringsløsningen som allerede er installert i eksisterende løsning. Total pris for servere er ca. kr 

100 000). 

Når det gjelder backupløsningen så foreslås det å installere en fysisk server som kan fungere som 

domenekontroller i tillegg til å være backupserver for å ta image-backup av samtlige servere 

regelmessig.  

I forhold til nettverk/infrastruktur anbefales det å gå over til Cisco brannmurer og tilhørende VP N 

løsning på gjenvinningsstasjonene, med mulighet for 4G mobildata hvis hovedlinje faller ut. Denne 

løsningen kan også fungere som trådløst aksesspunkt for TidBank og betalingsterminaler. Total pris 

for nettverk og infrastruktur er ca. kr 70 000  

Terminaler på hvert kontor byttes ut og Citrix løsningen hos Follo  Ren oppgraderes for bedre 

utnyttelse og også bedre funksjonalitet i forhold til pålogging utenfor Follo Ren. Kostnader for nye 

terminaler er ca. kr 85 000. Disse vil være klare til bruk uten ekstra installasjoner. 

Kostnader ved installasjon er lagt inn på driftsbudsjettet på avdeling 114/konto 6740 Kjøp av 

tjenester fra bedrifter eller IKS. Installasjon og omlegging til nytt system er beregnet til ca. tre dager 

For innkjøp av servere, nettverk, terminaler og tilbehør er dette lagt inn som leasingavtale over tre 

år, der de årlige kostnadene på ca. kr 100 000 er lagt inn på avdeling 114/konto 6420 Leie, 
lisenser og serviceavtale datasystemer. 

 

 

 

Avd. 116 Innkjøp:  

Det er budsjettert med normal aktivitet uten nevneverdige endringer. 

 

 

Avd.117 Daglig leder: 

Budsjettet er på samme nivå som budsjett 2014. Tatt i betraktning pris- og lønnsvekst reduseres 
kostnadene noe i 2015 budsjettet. 

 

 

Avd. 120 Kretsløp Follo Bygg:  

Kostnadene vedrørende denne avdelingen føres i all hovedsak i eget investeringsbudsjett. Dette 

gjelder kostnader som lønn, konsulenttjenester osv. Av praktiske årsaker vil rene driftskostnader 
som forbruksmateriell, telefonkostnader, kurs og konferansekostnader som er relatert til det 

generelle ansettelsesforholdet i Follo Ren bli ført over driftsbudsjettet. 
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Avd. 150 Bedrift/Næringskunder: 

 

Avdeling 150 bedrift består av to områder, mottak av avfall på våre gjenvinningsstasjoner og 

renovasjon som hentetjeneste. 

Renovasjonstjenestene vi tilbyr er tømming og behandling av samme type avfall som hos 

husholdningene, dvs. restavfall og papir. Det er også satt i gang tilbud på henting av glassemballasje. 

Fra 2014 har vi prøvd ut en forsiktig utvidelse av bedriftsvirksomheten, og tjenestetilbudet er noe 

utvidet samt at det er innført rabattordninger for en del faste bedriftskundene som benytter seg av 

gjenvinningsstasjonene. 

Renovasjonstjenestene for 2014 ble med utgangspunkt i satsningen budsjettert for høyt, med tanke 

på at det tar tid å gjøre tilbudene til bedriftskundene kjent. Regnskapet pr 1. kvartal 2014 viser at 

budsjettet med all sannsynlighet ikke vil nås for inneværende år og vi budsjetterer derfor med 

samme inntekt på renovasjonstjenester for 2015. Prisene ble økt ekstra for 2014 og for 2015 er det 

derfor budsjettert med en forsiktig prisøkning på 1,9 %. Innkjøp av renovasjonsutstyr er budsjettert 

til 80’ grunnet økning av tjenestetilbudet ved glass- og metallbeholder samt behov for å tilby andre 

løsninger for papp/papir fra 2015.  

Tilbudet for bedriftskunder på gjenvinningsstasjonene er noe utvidet ved at anleggsgartnere og 

andre bedriftskunder fra 1.4.14 får levere hageavfall til en pris på 125,- pr m³ inkl. mva. Innføringen 

av dette tiltaket innebærer at vi er konkurransedyktige på pris overfor denne gruppen og tilbudet er 

tatt godt imot. Erfaringene er så langt positive og vi viderefører dette  for 2015. Fra 2015 foreslåes en 

riktigere og mer fleksibel prisstruktur som er omtalt under avsnittet om gjenvinningsstasjonene. 

 

Lønnskostnader er budsjettert med endring av eksisterende engasjementstilling og interne ressurser, 

totalt vil dette utgjøre ca. 80 % stilling pluss lønnskostnader på 20% fra beholderutkjøring  og 2% fra 

hver gjenvinningsstasjon. 

 

Budsjettet for bedriftskundeavdelingen er basert på den nye normen for selvkostberegninger. 

Resultatet for avd.150 Bedrift/Næringskunder er budsjettert med et positivt resultat på  

kr 1 405 000. Follo Ren vil føre et nøyaktig avdelings regnskap for denne avdelingen slik at 

kryssubsidiering ikke forekommer. Dette overskuddet vil bli rapportert inn til skattemyndighetene for 

normal selskapsbeskatning. 

 

 
 

 

Investeringsbehov i maskiner, utstyr og anlegg i 2015 : 
 
Det er fremdeles en målsetning om få nedgravde returpunkter på sentrale steder i 

eierkommunene. Flere konkrete steder er planlagt sammen med kommunene både i 2014 og i 

2015. Avfallstypene som skal samles inn på disse stedene er i hovedsak glass- og 
metallemballasje. 

Det er et stort behov for å skifte ut de to eldste grave- sorteringsmaskinene på Teigen og 
Oppegård gjenvinningsstasjon. Innkjøpspris for en maskin med utstyr er ca. 2 millioner. Både 

HMS-krav og svært kostbare vedlikeholdsutgifter gjør at utskiftningene må skje tidlig i 2015. Det 
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er også lagt inn en enkel og en mer avansert truck for håndtering av farlig avfall på henholdsvis 

Teigen og Bølstad. Anskaffelsene finansieres ved å inngå leasingavtaler. 
På Teigen sorteres forurensede tungmasser slik at kun en liten del av avfallet må leveres til 

deponi andre steder. Besparelsene ved å gjøre denne sorteringen selv er beregnet til 2,3 
millioner ved utgangen av 2015. De rene massene kan da fylles ut på eget deponi for å gi 

underlag for asfaltering. For å nyttiggjøre disse arealene til lagringsarealer for kvernet hageavfall 

og jordproduksjon beregnes det ca. 2 millioner i asfaltering og anleggsarbeider. Arealene som kan 
nyttiggjøres er 6 200 m². Tilsvarende prosjekter er planlagt på Bølstad, men da med en kostnad 

på kr 660.000. 

Det er behov for nye dataservere samt utstyr i forbindelse med en oppgradering og utskiftning av 
dagens datapark. Totalkostnadene er basert på prisforespørsel og utgjør kr 285.000. 

 
 

Oversikt over investeringsbehov og innkjøpsbehov i drift i 
Follo Ren IKS 2015.  

Lånefinansieres Finansieres ved 
leasing eller 

utgiftsføres direkte 
i driftsregnskapet. 

Nedgravde returpunkt 2 000 000  

Nye anleggsmaskiner på gjenvinningsstasjoner  4 000 000 

Ledestabler FA bygg Teigen  130 000 

Opparbeiding og asfaltering Teigen, Felt F5 og F6 - 6200 m2  2 035 200 

Opparbeiding og asfaltering Bølstad, nytt areal - 2000 m2  662 000 

Gass/elektrisk/dieseltruck FA håndtering Bølstad  400 000 

Belysning på gjenvinningsstasjoner  200 000 

Utskifting av containere  200 000 

Nye dataservere og datanettverk  285 000 

Sum 2 000 000 10 912 200* 

*Beløpet er innkjøpsverdien av investeringsbehovet. Beløpet blir belastet driftsbudsjettet over flere år avhengig 

av leasing kontraktenes varighet. 

 

Ved utgangen av 2014 vil Follo Ren drift ha lån på til sammen ca. kr 19 millioner. I hovedsak er  

det låneopptak på avfallsbeholdere som ble utplassert hos alle abonnentene i 2011/12 pluss 

supplerende leveringer fram til 2015. 

 

Nye låneopptak i 2015 som ligger i budsjettet vil da akkumulert gi ca. kr 21 millioner. Lånerammen i 

selskapsavtalen er kr 30 millioner utenom det som er reservert for Kretsløp Follo. Da det også må 

investeres i perioden 2016-2018 må innkjøp av maskiner og utstyr finansieres ved leasing for ikke å 

overskride lånerammen, og utvidelser og vedlikehold av anleggene kostnadsføres direkte over drift. 
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Investeringsbudsjettet til Kretsløp Follo 
 

 

 

Kommentarer til investeringsbudsjettet til Kretsløp Follo 
Beløpene som er lagt inn fremgår i 2013 priser – dvs. at prisutviklingen ikke inngår i de angitte 

beløpene. Låneopptagelsen er ikke fremskrevet til de aktuelle 2015-kroner og 2016-kroner. Det 

bemerkes at framskrivningen av beløper for den enkelte entreprisen pga. forsinkelsen i prosjektet 

med 18 måneder heller ikke er gjort. 

Valutakursen har i tillegg endret seg i forhold til budsjettet utarbeidet i mars 2013, dette påvirker 

også investeringen. Et investeringsbudsjett som ivaretar disse bemerkningene viser i  dag en 

investering på ca. 289 MNOK. Sikkerhetsmarginen på 30 MNOK vil dekke dette. 

Beløpene som er lagt inn er større enn lånerammen Follo Ren IKS har øremerket ”Kretsløp Follo”. 

Lånesummen som går over de 170 MNOK gitt i selskapsavtalen vil bli tatt opp av Follo Ren IKS sitt 

datterselskap Kretsløp Follo AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudsjett Kretsløp Follo 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bygg entreprise 59 570 040        38 648 760          

Rigg og drift 9 032 000          2 258 000            

Bygning 39 135 040        9 783 760            

VVS, El, tele, automatikk 7 094 700          16 554 300          

Utendørs 4 308 300          10 052 700          

Prosess entreprise 84 755 100        37 237 900          -                 

Sorteringslinje 24 889 200        10 666 800          

Biogassanlegg 27 310 500        11 704 500          

Luktrensningsanlegg 16 045 400        6 876 600            

Oppgraderingsanlegg 14 910 000        6 390 000            

Kraner 1 600 000          1 600 000            

Prosjektadministrasjon 10 458 000        7 492 000            

Ansatte Follo Ren 1 320 000          1 400 000            

konsulenter (Rambøll/DanMat/Hellern) 4 500 000     9 138 000          6 092 000            

Spesielle omkostninger -                      30 000 000          

Tomt 27 000 000       

Reserve 30 000 000          

Totalt 154 783 140     113 378 660       -                 
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Økonomisk handlingsplan Follo Ren IKS 2015 – 2018  
 

Ansvarsområde 
Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til 

enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven og supplerende 

bestemmelser gitt av sentrale myndigheter. 

 

Mål for virksomheten 
Målet for selskapet er å ha fornøyde abonnenter og at selskapet har en høy miljøprofil. Da Follo Ren 

IKS opererer med et selvkostsystem, skal drift og innkjøp være så effektivt at gebyrene holdes på et 

lavt nivå. Et delmål er at de ansatte i Follo Ren IKS skal ha et godt arbeidsmiljø og at man er stolt av å 

arbeide i selskapet. 

 

Utfordringer fram mot 2018 
Follo Ren IKS har fram til 2014 innført ny innsamlingsstruktur hos innbyggerne samt prosjektert og 

planlagt et eget anlegg for sortering av restavfall og produksjon av biogass. Anlegget er det første i 

Norge som tar i bruk denne metoden for utsortering av verdier i restavfallet. Innføring av den nye 

ordningen med sortering på eget anlegg forventes å gi en stor økning i graden av materialgjenvinning 

av innbyggernes husholdningsavfall. Dette er i tråd med nasjonale og europeiske målsetninger. 

Prosjektet er ressursintensivt for selskapet i perioden. Den økonomiske handlingsplanen 2015-2018 

forutsetter at anlegget blir bygget. I EU ligger det nå forslag til krav på hele 70 % materialgjenvinning 

av husholdningsavfallet. Kretsløp Follo er da en løsning som kan bidra til at Follo Ren kan tilfredsstille 

slike fremtidige krav.  

Krav til økt kildesortering, innsamling av miljøfarlig avfall og større krav til servicenivå gjør at dagens 

tre gjenvinningsstasjoner ikke representerer en standard som er tilfredsstillende. Det er ventet en 

stor økning av antall besøkende med tilsvarende økninger i avfallsmengder i løpet av de neste årene. 

Prosjekter for vurderinger av oppgraderinger av bygninger og anlegg eller nyetableringer igangsettes. 

Plassmangel på Oppegård gjenvinningsstasjon utgjør en stor utfordring for rasjonell og sikker drift. En 

utredning om Follo Rens gjenvinningsstasjoner er bestilt av styret i selskapet og vil bli behandlet i 

løpet av høsten 2014. 

Follo Ren tar i mot store mengder hageavfall som genererer høye kostnader for transport, lagring og 

behandling. Ved å utvide aktivitetsnivået og tilrettelegge for kompostering og jordproduksjon vil 

selskapet kunne ta del av hele verdikjeden. Follo Ren har vært i samtaler med private aktører 

innenfor dette området som har erfaring med felles aksjeselskaper med interkommunale 

avfallsselskaper rundt om i Norge. Det vil også være andre former for samarbeid som kan være 

aktuelt. 

Follo Ren har mer enn 80 ubemannede returpunkter der det samles inn papir/papp, plastemballasje 

og glass- og metallemballasje. Denne ordningen skaper forsøpling i nærområdet og irritasjon for 

mange da enkelte personer bruker stedene til å sette fra seg avfall som skulle vært levert på en 

gjenvinningsstasjon. Follo Ren har en plan for å redusere problemene ved å ha færre returpunkter, 

redusere antall containere på hvert sted og heller gå opp på tømmefrekvensen og benytte seg av 

nedgravde avfallsløsninger i større grad. Dagens store papircontainere vil være overflødige etter at 
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hver enkelt husstand nå har fått sin papirbeholder hjemme.  Abonnenter som tidvis har større 

mengder papp eller papir kan fremdeles levere dette avfallet gratis på gjenvinningsstasjonene . Follo 

Ren bruker i dag mer enn to årsverk på å rydde og vedlikeholde returpunktene. 

Follo Ren satser også ekstra for å få opp innsamlingen av tekstiler. Det er tilrettelagt for økt 

samarbeid med de to største aktørene på innsamling av tøy, sko og tekstiler i Norge. Det er svært god 

miljøpolitikk å få økt ombruk og gjenvinning av tekstiler samtidig som det er økonomiske gevinster å 

hindre at dette kommer i restavfallet. 

 

Nytt sorterings- og biogassanlegg i Vestby kommune 

Det er forventet oppstart av grunnarbeider på tomt i Vestby kommune i januar 2015. I perioden 

januar 2015 til april 2016 vil anleggs- og byggearbeider pågå. I perioden april 2016 til september 2016 

vil innkjøring av anlegget foregå. Fra og med oktober 2016 vil anlegget ta imot avfall fra alle Follo Ren 

IKS’ eierkommuner. 

I 2015-2016 vil det påløpe investeringer på totalt 300 MNOK, inklusive tomtekjøp i 2013. Det er 

opprettet et datterselskap til Follo Ren IKS, kalt Kretsløp Follo AS, som vil ta opp lån til den andelen 

av investeringen som Follo Ren IKS ikke har låneramme for. Dette dreier seg om 130 MNOK.  

 

Tiltak som vedrører driftsbudsjettet - Follo Ren 

Ny renovasjonsløsning med beholderrenovasjon for restavfall og papir ble ferdigstilt 1.kvartal 2013. 

Standardløsningen er to beholdere per abonnent for enkelthusholdninger, mens det er tilrettelagt 

for fleksible fellesløsninger der det er hensiktsmessig. 

Papirkontakten for henting hos abonnentene, tømming på returpunktene og tømming på 

gjenvinningsstasjonene går ut 30.9.2014. Ny kontrakt er inngått etter anbudsutsettelse med resultat 

at totalkostnadene er økt relativt mye sammenliknet med den gamle kontrakten.  

Andre store kontrakter som henting av restavfall og forbrenning av restavfall vil sannsynligvis ikke bli 

endret i perioden til 2017 da opsjonene i disse kontraktene kan benyttes.  

For å ha kontroll på innholdet i restavfallet vil det regelmessig bli utført analyser for å kartlegge at 

innbyggerne ikke kaster farlig avfall, elektronisk avfall, glass og metall og lignende i 

restavfallsbeholderen. Det er dessverre en kjensgjerning at mange innbyggerne har lett for å kaste 

små batterier og lyspærer i restavfallet. For å endre innbyggernes adferd planlegger Follo Ren et eget 

”Miljøboks- prosjekt” som innebærer informasjon og utlevering av en egen rød boks til alle 

abonnentene i kommunene. Når de røde boksene blir fulle av batterier, lyspærer og annen 

småelektronikk, kan man gratis tømme disse på en gjenvinningsstasjon. For borettslag og lignende vil 

Follo Ren tilby større avfallsbeholdere i fellesanlegg som hentes av renovasjonsselskapet uten 

kostnad.  

Follo Ren planlegger å utnytte arealene på Teigen gjenvinningsstasjon med å fylle ut med tungmasser 

(jord, stein, betong, porselen etc.) som kontinuerlig blir levert inn på gjenvinningsstasjonene. I dag 

sendes dette avfallet videre til deponi i Østfold der også en betydelig deponiavgift kommer i tillegg. 

Follo Ren kan spare store årlige kostnader ved å benytte disse massene på eget område. Søknad om 

konsesjon ble sendt høsten 2013 til Fylkesmannen i samarbeid med Nesodden kommune. Det er gitt 

en midlertidig godkjenning av Fylkesmannen mens det utarbeides regler for slike godkjenninger for 

tilsvarende fremtidige søknader. Etter hvert som arealene fylles ut er det planlagt å asfaltere for å 

benytte flatene til jordproduksjon av hageavfallet.  
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Drifts- og vedlikeholdsbudsjett for Kretsløp Follo AS (sorterings- og biogassanlegget i Vestby) 

Kretsløp Follo AS er opprettet som et datterselskap til Follo Ren IKS. Kretsløp Follo AS vil være 

ansvarlig for driften av sorterings- og biogassanlegget som står ferdig høsten 2016. Fra og med 2017 

skal anlegget behandle restavfallet fra eierkommunene.  

Finansieringsform av lån 
Follo Ren IKS vil ta opp 170 MNOK i lån som er øremerket Kretsløp Follo og utbyggingen av 

sorterings- og biogassanlegget i Vestby kommune. 

Kretsløp Follo AS vil ta opp 130 MNOK i lån med garanti i bygningsmasse og tomt.  

Kretsløp Follo AS vil betale leiekostnader til Follo Ren IKS som dekker lånebeløpet opptatt av Follo 

Ren IKS gjennom internfakturering etter selvkostprinsippet. 

Driftsmodell 

Follo Ren IKS vil på sin side betale en behandlingspris for restavfallet som leveres Krestløp Follo AS. 

Behandlingsprisen dekker drifts- og vedlikeholdskostnadene til anlegget iht. selvkostregnskapet. 

Dette gir en økning i renovasjonsgebyret i forhold til dagens løsning med forbrenning.  

Kretsløp Follo AS vil ha ansettelsesforhold til de ansatte på sorterings- og biogassanlegget. De vil ha 

totalt 6 ansatte. 

 

 2016 2017 2018 

Antall tonn behandlet  22.638 23.082 

Behandlingspris pr tonn  1.028 1.019 

Total årlig behandlingspris  23.271.864 23.520.558 

 

 

 
 

Tiltak som vedrører budsjett avdeling Bedrift/næringskunder  
 

Denne avdelingen er skilt ut fra selvkostregimet slik at kryssubsidiering ikke skal forekomme. Det er 

lagt opp til en ekstra satsning ved at det er opprettet en 60 % stilling for aktivt salgs- og 

markedsarbeid og bedre kundekontakt. Follo Ren har klare stordriftsfordeler på en del av sine 

kontrakter som kan utnyttes til konkurrere på en del av markedet for næringsavfall. Det er spesielt 

overfor mindre bedrifter og organisasjoner som disse tjenestene vil være aktuelle. Økonomisk vil 

Follo Ren kunne oppnå positive resultater ved en slik satsning som igjen vil bidra til bedre økonomi i 

selskapet. Det legges ikke opp til noen investeringer i maskiner og utstyr. 
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Tiltak som vedrører investeringsbudsjettet – Follo Ren IKS Drift 

Nedgravde avfallsløsninger 

Innføring av moderne, nedgravde oppsamlingsløsninger for returpunkt og fellesløsninger startet i 

2011 og har fått større omfang etter hvert. Follo Ren IKS benytter i dag store ressurser til daglig 

opprydding og ettersyn av returpunkt. Dagens returpunkt er ingen gunstig løsning med tanke på 

renhold, forsøpling og logistikk. Erfaring fra andre kommuner tilsier at nedgravde løsninger gir 

mindre forsøpling. Nedgravde avfallsbrønner er plassbesparende, renslige, ryddige og fleksible i 

forhold til endring av fraksjon. Det foreslås en gradvis innføring av nye moderne returpunkt, samtidig 

som det åpnes for etablering av samme system for større fellesløsninger i sameier og borettslag.     

 

Administrasjonsbygg ved nytt sorterings- og biogassanlegg i Vestby  

Leiekontrakten på kontor- og lager på Vinterbro er gyldig frem til 2019 med mulighet for uttreden 

tidligere. Administrasjonsbygg i tilknytning til nytt sorterings- og biogassanlegg er planlagt bygd på 

samme tomt. Med bakgrunn i dagens tilgjengelige låneramme for Follo Ren IKS vil vi vurdere ulike 

løsninger for å realisere administrasjonsbygget. Offentlig privat samarbeid (OPS), der en investor 

bygger administrasjonsbygget og Follo Ren IKS leier, er en av mulighetene som skal vurderes.    

Gjenvinningsstasjonene  

Det er behov for å gjøre visse investeringer på de tre stasjonene. Oppegård gjenvinningsstasjon er 

planlagt å rives for å bygge en helt ny stasjon. Kommunen jobber med slike planer og Follo Ren vil 

være i dialog i planleggingsfasen og ønsker å forhandle om de økonomiske betingelsene så tidlig som 

mulig. Ingen investeringer fra Follo Ren vil gjøres på denne stasjonen før en avklaring er tilgjengelig. 

De to andre stasjonene har behov av nye bygninger for mottak av farlig avfall. Investeringer for dette 

ligger i 2014 budsjettet. I de neste årene vil det være behov for investeringer for å utnytte Teigen 

som deponi for tungmasser og for å utnytte arealene for jordproduksjon. Alle stasjonene vil måtte 

fornye maskinparkene i løpet av de neste fire årene. Det er også behov for en del nye store 

containere. Bygningene på Teigen og Bølstad vil også måtte oppgraderes på grunn av slitasje og 

mangelfulle fasiliteter for de ansatte.  

 
 

Tiltak som vedrører investeringsbudsjettet – Kretsløp Follo – Bygg og anlegg 
 

Fremdriftsplan utarbeidet i mars 2014 er grunnlag for når investeringer skal gjennomføres i Kretsløp 

Follo – Bygg og anlegg. Fremdriftsplanen og investeringsbudsjettet ivaretar nå en løsning for kun 

Follo Ren IKS’ eierkommuner. Investeringene fordeles på Follo Ren IKS og opprettet datterselskap 

Kretsløp Follo AS. 

Prosjektorganisasjon 

Prosjektorganisasjonen består av en prosjektleder i 100 % stilling, en prosjektmedarbeider som leies 

inn ved behov fra Follo Ren drift og utførende prosjektorganisasjon hos tilknyttede konsulentfirmaer. 

Prosjektorganisasjonen vil være operativ inntil anlegget er ferdigstilt og i full drift første kvartal 2017. 

Investeringer i anlegg; mekanisk sortering og biologisk behandling (MBT-anlegg) 

Kostnader til investering i nytt anlegg: framdriftsplanen legger til grunn byggestart januar 2015 og 

fullføring i 2016. Oppdaterte kostnadstall er lagt til grunn for investeringsbudsjettet og periodisering 

av dette.  
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Forutsetninger for budsjettering 2015 
 

Avfallsmengder 

Det forventes ingen vesentlig endring i restavfallsmengde (kg pr innbygger) innsamlet fra 

husholdningene, men med en netto innflytning til Follo vil totalmengden av avfall øke. Mengdene av 

avfall på gjenvinningsstasjonene øker også hvert år mer enn befolkningsveksten. Etter innføring av 

beholdere for papp og papir hos husholdningene har denne type avfall stabilisert seg på et høyt nivå. 

Det budsjetteres med 900 nye abonnenter for 2015. Totalt er det ca. 46.000 abonnenter med 

109.000 personer som inngår i kundemassen til Follo Ren. 

     

Pris/kostnadsutvikling 

Kostnadsvekst er beregnet med generelt 0-4 % på varer og tjenester. De fleste avtalene inneholder 

indeksreguleringer som er standard for renovasjonsbransjen. Follo Ren oppnår en lav 

renovasjonskostnad på kr 814,- per person i 2015 budsjettet.  

Nye kontrakter for behandling, transport og salg av fraksjoner er gjort og en viss gevinst er lagt inn i 

budsjettet. Salgsprisene på avfall avhenger av markedet både i Norge og internasjonalt, I budsjettene 

for 2015 er dagens priser lagt til grunn. Flere nye pålegg fra Fylkesmannen og andre myndigheter gjør 

at kostnadene ved gjenvinningsstasjonene øker mer enn normalt. Nye regler for sortering av farlig 

avfall og forbud mot deponi av forurenset jord/stein på gjenvinningsstasjonene er hovedårsakene til 

de økte kostnadene.  

 

Personell 
Det er ikke gjort endringer i antall stillinger i budsjettet. En økning med 0,5 årsverk på hver 

gjenvinningsstasjon etter pålegg fra Fylkesmannen om bedre mottakskontroll og 0,5 årsverk på 

servicekontoret ble gjennomført i løpet av 2014. Follo Ren har overtatt gebyrføringen som er 

underlaget for fakturering hos kommunene og den direkte kontakten med abonnenten når det 

gjelder abonnementstyper og beholderstørrelser osv. Lønnsveksten er budsjettert i henhold til 

føringene gitt av Follorådet samt kompensasjon for en satsning på kompetanseheving i selskapet. I 

løpet av 2014 har 10 ansatte tatt fagbrev i gjenvinningsfaget i Follo Ren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Follo Ren IKS                          Sakspapir                        Styremøte 5/14 
 

27 

 

 

Budsjett 2015 
 

Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene i 2015 
 

 Fordeling av driftstilskudd 2015 
(1000 kr) Eierandeler Transport 355 Behandling 357 Totalt 

Frogn kommune 16,60 %             8 522                  6 202             14 724  

Nesodden kommune 17,00 %             8 728                  6 351             15 079  

Oppegård kommune 23,80 %            12 219                  8 892             21 110  

Ski kommune 26,10 %            13 399                  9 751             23 150  

Ås kommune 16,50 %             8 471                  6 164             14 635  

Totalt 100,00 %            51 339                37 360             88 699  

 
 
 

    
Økonomiplan 2015 – 2018 

    
Budsjett og Økonomiplan 2015 til 2018 (1000 kr)     

Avdelinger år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 

Administrasjon         19 610   20 200 20 900  21 600  

101 Renovasjon         34 825  40 900 49 800  49 950  

102 Returpunkt           5 911   5 600 3 950  4 000  

104 Teigen         12 395   12 400 12 500  12 600  

105 Oppegård           7 906   8 050  8 700  9 500  

106 Bølstad           8 052   8 300 8 600  8 850  

Driftstilskudd         88 699                   95 450                    104 450                  106 500    
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Investeringer 2015 – 2018 

   
2015 (1.000 kroner) Drift og adm. Kretsløp Follo 

Nedgravde returpunkt 2 000 000 
 

Prosjektering og administrasjon Kretsløp Follo 

 
10 458 000 

Prosessanlegg Kretsløp Follo  

 
84 755 100 

Sum 2 000 000 95 213 100 

   

   
2016 Drift og adm. Kretsløp Follo 

Nedgravde returpunkt 1 500 000   

Utskifting av containere 300 000   

Nye beholdere 250 000   

Prosessanlegg Kretsløp Follo   32 237 900 

Reserve Kretsløp Follo   7 492 000 

Sum 2 050 000 39 729 900 

      

      

2017 Drift og adm. Kretsløp Follo 

Nedgravde returpunkt 1 200 000   

Utskifting av containere 300 000   

Påbygg eksisterende kontorbygg Teigen 1 200 000   

Nye beholdere 250 000   

Sum 2 950 000 0 

      

      

2018 Drift og adm. Kretsløp Follo 

Utskifting av containere 200 000   

Nye beholdere 500 000   

Sum 700 000 0 
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Forslag til beredskapsplan for økonomisk innsparing på minimum 2,5 

% i prioritert rekkefølge 

 

Følgende er ikke en del av budsjettet, men selskapets svar på representantskapets pålegg om å 

synliggjøre mulighet for 2,5 % innsparing. Beredskapsplanen blir løpende vurdert. 

Follo Ren IKS’ foreslåtte budsjett for 2015 har en ramme på 88.7 millioner kroner.  

2,5 % av dette utgjør 3,5 millioner kroner.   

 

Reduserte antall returpunkter 

Ved å redusere antall returpunkter vil man spare timeverk, drift, kjøring osv. Innsparingen kan bli ca. 

kr 500.000 ved en reduksjon av antall punkter på 30 %. Ulempen er at innbyggerne må kjøre lengre. 

 

Reduserte åpningstider på gjenvinningsstasjonene 

Ved å redusere åpningstidene på gjenvinningsstasjonene vil man ha behov for mindre bemanning og 

lavere driftsutgifter på maskiner. Innsparingspotensial er estimert til inntil ca. kr 1 500 000. 

Konsekvensene av dette er redusert service til innbyggerne, økt forsøpling ute i kommunene og 

lavere gjenvinningsgrad. 

 

Økning i prisene på gjenvinningsstasjonene 
Ved å øke gebyrprisene med 30 % vil de samlede inntekter øke med kr 1 200 000.  

Reduksjon av informasjonsbudsjettet 

Det vil være mulig å redusere informasjonsbudsjettet for en periode med kr 300 000. Innsparingene 

vil gå ut over omdømme av Follo Ren IKS på grunn av mindre tilgjengelig informasjon for 

abonnentene. Servicen på internettsidene vil bli dårligere. 

 

Totalsum for forslagene utgjør en estimert innsparing på ca. kr 3 500 000 som utgjør 2,5 % av 

budsjett. 
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25/14   Lønnsoppgjøret 2014 med forslag til ramme for lokale forhandlinger 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir daglig leder fullmakt til å forhandle lokale lønnstillegg med en ramme på kr 395.000.  

 

Saksutredning: 

Follo Ren har fått informasjon fra KS Bedrift angående årets tariffoppgjør, Hovedtariffavtalen for 

konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) for perioden 1.05.2014 – 30.4.2016 

 

Oppgjøret innebærer følgende for våre ansatte i Gruppe 1: 

 Et generelt tillegg på 2,15 % eller minst kr 8.500 med virkning fra 1. mai 2014 
- Minstelønnssatsene justeres opp med kr 8.500 fra 1. mai 2014 

 Garantilønn for arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet er kr 364.000 fra og med 1. mai 

 Fagarbeidere er ekstra tilgodesett med ekstra tillegg etter ansiennitet mellom kr 0,- og kr 5.700 
avhengig av antall års ansiennitet. 

 Det skal også settes av 0,6 % av lønnsmassen til en lokal pott til  forhandlinger. 
  
 

Gruppe 2 er ikke direkte berørt av dette sentrale oppgjøret, fordi all lønnsdannelse for denne 

gruppen skal skje lokalt iht. kap.3.2. Hovedregelen er at virkningsdato også for denne gruppen skal 

være 1. mai. Det settes av en ramme på kr 160.000 for lokale forhandlinger. Lønnsjusteringer for 

daglig leder og prosjektleder Kretsløp Follo er ikke med i denne rammen. 

 
For begge gruppene er det behov for lokale tillegg for kompetanseheving etter gjennomført relevant 

etter-/ videreutdanning (kap.3.4) og for justeringer av lønnssystemet. I Gr.1 har 9 personer tatt 

fagbrev i 2014. Ramme for lokale tillegg for alle grupper etter kap.3.4 settes til kr 100.000. I tillegg 

settes det av kr 30.000 for tilpasning av skjevheter i dagens lønnssystem etter kap.3.4.  

Årslønnsveksten inklusive sentrale tillegg vil ligge på ca.3,5 % basert på lønnsmassen for hele 

selskapet per 30.4.2014. I tillegg vil personer med relevant etterutdanning fra 2014 få en noe høyere 

prosentvis lønnsøkning.  Rammen totalt for lokale forhandlinger som ikke er sentralt forhandlet er kr 

290.000. 

 

 


