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1 Innledning 
Selskapsstrategien bygger på mandat og forventninger som er beskrevet i vår selskapsavtale. En 

selskapsstrategi er våre eierkommuners omforente avfallsstrategi.  

1.1 Informasjon om selskapet 
Follo Ren ble opprettet 1. januar 1995 og organisert som et interkommunalt selskap (IKS) 1.januar 

2004. Vi er eid av de fem kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. 

Vi 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 sentral forurensningsmyndighet. 

Hver måned tømmer vi 131.000 beholdere hos ca 44.000 abonnenter (112.000 innbyggere), holder 

orden på 97 returpunkter og drifter tre gjenvinningsstasjoner. Til sammen samler vi inn og behandler 

60.000 tonn avfall hvert år. Vi har i tillegg en forsiktig satsning inn mot bedrifter i eierkommunene 

som produserer avfall som likner husholdningsavfall (kiosker, kontorbedrifter o.l.). 

Vi har til sammen 31 ansatte. Vår administrasjon holder til på Vinterbro og består av medarbeidere 

med kompetanse innenfor ulike fagområder. Vi sørger for å ha gode avtaler som ivaretar miljø og 

økonomi. Våre innbyggere får informasjon og hjelp til små og store utfordringer innen 

avfallsområdet. Vi jobber for videreutvikling av dagens tjenestetilbud til beste for våre innbyggere. 

Medarbeiderne på våre tre gjenvinningsstasjoner; Bølstad, Teigen og Oppegård, tar imot til sammen 

over 170 000 besøkende i løpet av et år. Alle som kommer med avfall blir veiledet slik at mest mulig 

materialgjenvinnes, og minst mulig går til energiutnyttelse eller deponi. 

2 Visjon og verdier 

2.1 Visjon 
Vår visjon er: 

Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi løfte avfallshåndteringen til et nytt nivå, uten 

at miljøet blir belastet. 

Vårt slagord er: 

Follo Ren – sammen for et grønnere Follo 

Vår visjon holdes levende gjennom tre bærende elementer; innbyggere, bærekraft og økonomi.  

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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Bærekraft 

• Bærekraftige tjenester – tjenestene vi tilbyr skal forbruke minimalt av naturressursene og 

avfallstjenestene skal være kretsløpsbaserte 

• Fra forbrukere til gjenbrukere – vi skal tilrettelegge for at innbyggerne våre kan bli 

gjenbrukere gjennom vårt tjenestetilbud og våre aktiviteter 

Økonomi 

• Sirkulær økonomi – vi skal jobbe for at ressursene forblir i økonomien gjennom riktig 

sysselsetting og gjennomføring av prosjekter som sikrer 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 

 

I tillegg til de bærende elementene har vi en gruppe vi har kalt påvirkere. Disse er: 

Påvirkere 

• Eiere – vi skal involvere våre eiere i utviklingen av gode avfallsløsninger 

• Ansatte – vi ønsker at ansatte skal bidra til utviklingen av selskapet 

• Kunder og leverandører – vi skal involvere kundene og leverandørene våre og gi dem 

mulighet til å påvirke hvilke nye løsninger og tjenester som igangsettes 

2.2 Verdier 
Alt vi gjør, er basert på våre verdier som sammenfattes i ordet TENK. Våre ansatte og innbyggerne i 

våre eierkommuner skal TENKe og merke at vi er: 

Troverdige Innbyggerne skal merke at selskapets ansatte er åpne, ekte, ærlige og 

holder det som loves i alle ledd. 

Entusiastiske Innbyggerne skal merke at selskapets ansatte er engasjerte, 

positive og finner glede i å dele informasjon om den viktige 

samfunnsoppgaven som utføres. 

Nyskapende Innbyggerne skal merke at selskapets ansatte er innovative og 

kontinuerlig søker bedre løsninger. 

Kundefokuserte Selskapets ansatte skal yte god kundeservice og strekke seg langt for å 

få fornøyde innbyggere 
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3 Hovedmål 
For å nå vår visjon er våre hovedmål innenfor våre tre bærende elementer: 

 Hovedmål Måleparametre 

Innbygger 

 

Vi skal være det beste 

avfallsselskapet i 

Østlandsområdet 

 

Årlig omdømme- og 

kundetilfredshetsundersøkelsen. 

Bærekraftig 

 

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 

Ressursene skal behandles 

etter følgende målsetting: 

• Materialgjenvinning 
77% 

• Energiutnyttelse 20% 

• Deponi 3% 

Vi skal ha klimanøytral drift 

 

Basisår som det måles mot er 2017 

tall.  

Ombruk måles  gjennom 

prosjekter som har som mål å 

redusere avfallsmengden før det 

blir materialgjenvunnet 

Materialgjenvinning, 

energiutnyttelse og deponi måles 

mot fastsatte mål 

 

 

Utslipp fra vår drift skal være null 

Økonomi 

 

Renovasjonsgebyret skal gå 

mot null uten å gå på 

bekostning av klima og miljø 

Vi skal ha grønn vekst1 

 

Prosentvis nedgang i 

renovasjonsgebyret med basisår i 

2017 

Beregne GEVA2 med basisår 2017 

 

                                                           

1 Grønn vekst kjennetegnes ved at man har økt verdiskapning samtidig som selskapets klimautslipp (fotavtrykk) 
reduseres 
2 GEVA er, kort fortalt, andelen klimagassutslipp dividert med bedriftens verdiskapning. For å oppnå ekte grønn 
vekst skal reduksjonene av bedriftens utslipp (CO₂-ekvivalenter) være 5 % hvert år, beregnet ut fra et 
referanseår. Dette referanseåret beregnes fortrinnsvis ut fra gjennomsnittet av verdiskapning og 
klimagassutslipp over en 5-års periode.  
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4 Handlingsplaner – 4 årig 
Det skal utarbeides fire-årige handlingsplaner for måloppnåelse og økonomi som rulleres årlig. I 

handlingsplanen for måloppnåelse utarbeides delmål som skal nås i løpet av 4-årsperioden. Videre vil 

det i handlingsplanen for måloppnåelse være en tiltaksplan for hva som skal igangsettes for å nå 

delmålene som igjen skal gjøre det mulig å nå hovedmålene. Den første handlingsplanen som 

utarbeides gjelder for perioden 2019-2022. 

Prosjekter og tiltak som skal igangsettes for å nå hovedmålene i perioden 2019-2035 er: 

• Utvikling av løsninger og arealer for ombruk og gjenvinning 
o Nærmiljøstasjoner i bo-områder 
o Ombruks- og gjenvinningsstasjoner 
o Returpunkter 

• Flere hente- og bestillingstjenester 

• Teknologiutvikling  - enkelt å gjøre riktig 

• Tettere samarbeid mellom avfallsselskapene i Østlandsregionen 
o Like avfallsløsninger 
o Mer gjenvunnet avfall inn i ny produksjon – nedstrømsmarked 
o Innkjøpssamarbeid for i større grad påvirke tilbydere 

• Tettere samarbeid med næring i Østlandsregionen 
o Undersøke hvem som kan benytte ressursene fra avfallet i sin produksjon 

5 Kritiske suksessfaktorer 
For målområdene i strategiperioden vil følgende kritiske suksessfaktorer ha betydning for 

måloppnåelsen: 

• Follo Ren må jobbe for at innbyggerne er fornøyde med tjenestene vi leverer gjennom 

tilrettelegging, god service og innbyggerdialog 

• Ha en god dialog med eierne slik at de fortsatt vil benytte Follo Ren som utførende og 

kompetansepartner av deres lovpålagte håndtering av avfall 

• Gi Follo Ren sine eiere riktig og god informasjon slik at beslutninger som skal tas gjør det 

mulig med satsning på miljøriktige og økonomiske fordelaktige løsninger. Dette for å øke 

andelen avfall som tilrettelegges for ombruk eller går til materialgjenvinning 

• Sikre at Follo Ren håndterer avfallet fra virksomhetene til våre eiere enten gjennom utvidet 

egenregi (vedtak i våre eierkommuner) eller  gjennom besvarelse av eierkommunenes anbud 

• Sikre at Follo Ren er konkurransedyktige innenfor næringsområdet slik at vi oppnår vekst. 

Næringsdriften må være tydelig skilt fra husholdningsområdet 

• Legge frem saker til vedtak i Follo Rens styrende organer som korresponderer med strategien 

• Follo Ren må være oppdatert på kunnskap, teknologiske løsninger og generelt hva som skjer i 

avfallsbransjen og liknende bransjer 

6 Utviklingstrekk innenfor renovasjonsområdet 
I nedenstående kapitler gis det informasjon om befolkningsvekst, områdeutvikling i våre 

eierkommuner og hvilke områder avfallstjenesten må videreutvikle for å kunne nå fremtidens krav.  
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6.1 Vekst i antall abonnenter - Befolkningsvekst i våre eierkommuner 

Forventet befolkningsvekst i våre eierkommuner ligger til grunn for vår økning av abonnementstall. 

Frem mot 2030 har våre eierkommuner lagt opp til en befolkningsvekst på 25 % i Follo regionen, 

dette tilsvarer en økning på ca. 2 % per år i vår kundemasse. I 2017 er innbyggertallet på ca. 112.504 

tusen som tilsvarer ca 46.000 abonnementer inkl hytteabonnenter. Dersom vi antar at veksten 

fortsetter med samme økning i de siste fem årene mot 2035 ligger det an til et innbyggertall på ca  

160.000. Dette tilsvarer ca. 60.000 års abonnenter og inkluderer vi hytteabonnentene vil vi ha i 

overkant av 64.000 abonnenter, se figur 6.1. 

 

 

FIGUR 6-1 BEFOLKNINGSVEKST OG FRAMSKRIVING AV ABONNEMENTSTALL FOR PERIODEN 2019-2022 

 

6.2 Områdeutvikling i våre eierkommuner 

Alle Follo Ren sine eierkommuner baserer sin områdeutvikling på Regional plan for areal og transport 

i Oslo og Akershus, vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i desember 2015. Et av 

hovedprinsippene i denne planen er å konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser 

til prioriterte vekstområder tett på kollektivknutepunkt. I disse prioriterte vekstområder skal det 

legges til rette for høy arealutnyttelse som igjen gir bedre grunnlag for bykvalitet, lokale tilbud og 

kollektivtilbud, mindre behov for å ta i bruk nye arealer, mindre bilavhengighet og kø på veiene, og 

fordeler i investering og drift av teknisk og sosial infrastruktur.  

Denne fortettingsstrategien gjenspeiler seg i områdeutviklingen hos våre eierkommuner. I våre 

eierkommuners kommuneplaner i arealdelen er det følgende områder som skal utvikles: 
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Nesodden 

• Områdeplan Nesoddtangen (2012) legger opp til fortetting, men sier ikke noe om antall 

boliger. Det er i 2017 mottatt en detaljregulering på nybygg med 42 boenheter ved Tangen 

senter 

• Områdeplan Fagerstrand legger opp til en utbygging på inntil 600 nye boliger – hovedsakelig 

leiligheter 

• Forslag til planprogram Fagerstrand Sjøside: 5-800 boliger 

Frogn 

• Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke ble presentert for politikerne i januar 

2018. Sier ingenting så langt om mengde boliger, men at planen følger kommuneplanens 

føringer, der en mulighetsstudie viser et potensiale for å bygge 1000-1500 boliger.  

• Områdeplan Kolstad, Klommestein Skog og Odalen vedtatt 2015 legger opp til mellom 500 – 

900 boliger jf. kommuneplanen. Etter møte med utbygger høsten 2017 ser det ut til å ligge 

an til en utbygging på mellom 700 – 800 boliger på Kolstad 

Ås 

• Ås kommune utvikler strategi for utbygging av inntil 5000 boliger i Ås sentralområde frem 

mot 2040. Det kommer blant annet ca. 800 nye studenthybler i Skogveien 

• Nordbyveien 70 – 74 får rundt 66 boliger 

• Områderegulering Solberg Øst legger opp til maksimalt 890 boliger 

Ski 

• I Ski sentrum kan det komme rundt 2100 boliger 

• 1000 - 1500 boliger er antatt bygd i Ski Vest/Finstad 

• Kommunedelplan bydel Ski Øst sier at området vil ha et samlet boligpotensiale på mellom 

4000 – 6000 på lang sikt 

• Det legges til rette for ca. 700-900 boliger i områdereguleringen for Langhus Sentrum 

Oppegård 

• I Kolbotn senter tilrettelegges det for oppføring av ca. 1600 nye boliger 

• Planlagt oppføring av 156 boliger på Tårnåsen 

• Det bygges ca. 100 boliger på Greverud senter 

• Rundt Myrvoll stasjon vil det komme ca. 550 boliger 

 

6.3 Utvikling av avfallstjenesten er utvikling av avfallsbransjen 

Dagens avfallstjeneste slik den er bygd opp nå vil ikke kunne nå målsettingene på avfallsområdet som 

EU vedtar i løpet av mai/juni 2018 se kapittel 7 for mer informasjon. Avfallstjenesten som tilbys må 

fremover sørge for at avfallet blir en ressurs og en del av et lukket kretsløp.  
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Nedenfor belyses områder Follo Ren og resten av avfallsbransjen må konsentrere seg om for å nå 

målene som er satt både av det enkelte selskap, men også krav fra myndighetene. 

• Tettere samarbeid i avfallsbransjen både mellom offentlige og mellom offentlige og private 

• Tilrettelagte avfallsordninger basert på bostrukturer 

• Tilrettelegging for mer ombruk og deletjenester 

• Digitale tjenester som bedrer tilbudet for innbyggerne 

• Teknologiutvikling både innenfor innsamling, automatisert sortering og videreforedling av 
råvarer til ny produksjon 

• Utvikling av et marked for gjenvunnet materiale 

• Kunnskapsinnhenting og samarbeid med akademia 

• Satsing på næring 

• Produktutvikling – rolle som påvirker 

• Herreløst avfall 

 

Tettere samarbeid i avfallsbransjen både mellom offentlige og mellom offentlige og private 

Avfallsmengdene som håndteres av de offentlige avfallsselskapene er ca 1/3 av den totale 

avfallsmengden i Norge. For å få til innovative løsninger og et nedstrømsmarked for videresalg av 

ulike avfallstyper kan de offentlige tjene på et tettere samarbeid. For å få til bærekraftige 

investeringsprosjekter må en ha en viss mengde avfall som skal håndteres.  

Slik dagens avfallshåndtering er lagt opp er det de offentlige selskapene som har ansvar for å tilby 

innbyggerne i en kommune avfallsløsninger. Næringsdrivende kan fritt velge hvilken operatør de 

ønsker å ha avtale med. Trenden nå er at boliger samlokaliseres mer og mer med næring noen som 

gjør at offentlige og private selskaper i større grad bør nyttiggjøre seg felles innsamlingsmetoder. For 

å få til gode avfallshåndteringssystemer der brukeren møter liknende systemer hjemme og på jobb 

må offentlige og private samarbeide.   

I Østlandsområdet har de offentlige selskapene Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), 

Renovasjonsetaten i Oslo, Romerike avfallsforedling (ROAF), Øvre Romerike avfallsselskap (ØRAS), 

Renovasjon i Nes i Akershus, Renovasjon i Bærum kommune, Renovasjon i Asker kommune og Follo 

Ren IKS samarbeide gjennom «Avfallsforum Øst». Dette er et forum som samarbeider om ulike typer 

prosjekter og jobber for felles/liknende avfallsløsninger i regionen.  

Nasjonalt jobber ulike aktører mot en mer lik avfallsløsning der fokuset på boligstruktur i fremtiden 

vil være mer avgjørende for hvilken avfallsløsning som tilbys enn hvilket selskap som operer i ditt bo-

område. 

Offentlige og private vil, både gjennom anbudsprosesser og behovet for å få i gang et marked for 

gjenvunnet materiale, få et større behov for samarbeid og dialog. Et felles mål blir å få mest mulig av 

avfallet tilbake inn i kretsløpet som gjenvunnet materiale. Dette krever også at de offentlige i sine 

anbud legger inn krav om både andel gjenvunnet materiale når de kjøper produkter, og stiller krav til 

å finne nye gode nedstrømsløsninger for avfallet/råvarene som de henter og samler inn.  
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Tilrettelagte avfallsordninger 

Boligstruktur (enebolig, rekkehus, blokk, grissgrendt strøk osv) vil bli tilbudt ulike avfallsløsninger 

som er tilpasset områdets behov. Dette innebærer gode løsninger som gjør det enkelt å gjøre riktig. 

Hva som skal sorteres av abonnenten vil være tilnærmet likt, men type avfallsløsning (der du kaster 

avfallet) vil være forskjellig. I fremtiden antas det at avfall som er tørt og ikke har mange 

komponenter kan leveres i samme dunk. Innsamling og transport av de ulike avfallstypene vil da i 

større grad har lengre intervaller mellom hver henting. Dette vil redusere transportkostnader og 

belastning av veinettet.  

Innsamling og transport av avfall vil være klimanøytral 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.  

Det vil i perioden tilrettelegges for flere bestillingstjenester. Kunden selv bestiller når de har behov 

for henting av ulike typer avfall – via app.  

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. 

Deletjenester både for verktøy, arbeidsredskap, symaskiner osv vil også øke, da den enkelte 

innbygger ikke har behov for alt selv. Dette vil mest sannsynlig legges i tilknytning til bibliotek, 

borettslag- og sameier, men muligens også ved kollektive knutepunkt. 

Digitale tjenester som bedrer tilbudet for innbyggerne 

Utviklingen av digitale tjenester vil ha en rivende utvikling frem mot 2035. Vi må i større grad 

nyttiggjøre oss av digitale tjenester som i dag benyttes f.eks av dagligvarebutikker og 

strømleverandører. I avfallsbransjen kan dette benyttes til å gi innbyggerne informasjon om hvor 

mye avfall de produserer, hvilke tjenester de kan bestille, hva de betaler i renovasjonsgebyr osv. En 

digitalisering av tjenesten vil gi muligheter til å kommunisere med innbyggerne på en 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. 

Teknologiutvikling både innenfor innsamling, automatisert sortering og videreforedling av råvarer til 

ny produksjon 

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. 
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Mer forskning gjennom flere tester, gjennomføring av pilotprosjekter både innenfor 

innsamlingsløsninger, videreutvikling av automatisert sortering av tørt avfall og hvordan få ut flere 

rene råvarer fra dagens avfall vil ha store utviklingspotensialer i perioden. 

Utvikling av et marked for gjenvunnet materiale 

I «Veikart for avfallsbransjen», utarbeidet av Avfall Norge, er området om utvikling av et marked for 

gjenvunnet materiale belyst. Den belyser at følgende må være på plass for å få til et marked: 

«For å øke etterspørselen etter resirkulerte råvarer bør bransjen bidra til at det utvikles 

bransjestandarder og felles kvalitetskrav. Dette må gjøres i tett samarbeid med industrien og 

landbruket. Norsk næringsliv, inklusive avfalls- og gjenvinningsbransjen, har et stort 

verdiskapingspotensial gjennom utvikling og eksport av teknologiske løsninger for ressurseffektiv 

materialgjenvinning. 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen kan i samarbeid med øvrig næringsliv selv bidra til økt 

konkurransekraft. Dette vil kunne forløses gjennom at bransjen er en offensiv pådriver for økt 

ressurseffektivitet, blant annet gjennom et tettere samarbeid internt i bransjen på tvers av offentlig 

og privat sektor. Tilsvarende må bransjen samarbeide tettere med aktører i andre deler av 

verdikjeden, deriblant industrien og landbruket. Slik kan avfalls- og gjenvinningsbransjen utvikle 

konkurransedyktige muligheter for norske bedrifter, gårdsbruk og næringsmiddelindustrien basert på 

bruk av resirkulerte råvarer og ressurseffektive løsninger.» 

Kunnskapsinnhenting og samarbeid med akademia 

Follo Ren har i dag samarbeid med NMBU når det gjelder forelesninger innenfor avfallsområdet og 

tilrettelegging for prosjektoppgaver og sommerjobber hos Follo Ren. I strategiperioden vil fokus være 

på kunnskapsformidling, kunnskapsdeling og kunnskapsinnhenting mellom akademia, ikke bare 

NMBU, og Follo Ren for å få til flere bærekraftige løsninger innenfor avfallsområdet. 

Satsing på næring 

I strategiperioden skal Follo Ren jobbe for å tilrettelegge for gode løsninger for bedriftskunder i 

regionen. Dette gjelder både kommunale og private virksomheter og bedrifter. 

Produktutvikling – rolle som påvirker 

For å oppnå produkter som er gjenvinnbare må avfallsbransjen i større grad være med å påvirke 

hvordan produktene designes. Avfallsbransjen vil i denne perioden i større grad påvirke 

produktdesignet slik at hele produktet er av god kvalitet, dvs har et langt livsløp, og består av 

komponenter som lett kan tas fra hverandre når produktet anses som «søppel».  

Herreløst avfall 

Marin forsøpling og forsøpling i naturen har ingen direkte ansvar for. Dette vil ikke forsvinne med 

mindre ansvaret blir lagt på noen. Den offentlige delen av avfallsbransjen vil nok i perioden få et 

større ansvar for dette. Fokus må da bli å endre handlingene til folk, de fleste har gode holdninger, 

men henger ikke holdninger sammen med handlinger blir det vanskelig å nå noe sted.  
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7 Rammebetingelser 
Ulike internasjonal og nasjonale instanser har utarbeidet føringer og rammebetingelse for 

avfallsområdet. I figur 7.1 gjengis de viktigste instansene. Hvilke føringer og rammebetingelser den 

enkelte instansen gir vil forklares i de kommende kapitler.  

 

FIGUR 7-1. OVERSIKT OVER INSTANSER SOM GIR RAMMEBETINGELSER 

7.1 Nasjonale og internasjonale målsettinger 
 

7.1.1 FNs bærekraftsmål 

I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål som alle medlemsland forplikter seg til. Aktivitetene til Follo Ren 

faller innenfor følgende bærekraftsmål: 

11 Bærekraftige byer og samfunn 

11.6 Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant 

annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering 

12 Ansvarlig forbruk og produksjon 
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12.4 Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig 

forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig 

redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense 

skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet 

12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og 

ombruk 

12.7 Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes 

politikk og prioriteringer 

13 Stoppe klimaendringene 

13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere 

konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og 

bevisstgjøringen om dette 

7.1.2 EUs avfallsrammedirektiv og sirkulær økonomipakke 

EU ble i desember 2017 enige om en foreløpig avtale om et ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 

2035. 

Avtalen innebærer følgende mål for ombruk og materialgjenvinning: 

• Obligatorisk utsortering av matavfall innen 2023 

• Obligatorisk innsamling av tekstiler og farlig avfall innen 2025 

• 55% materialgjenvinning innen 2025 

• 60% materialgjenvinning innen 2030 

• 65% materialgjenvinning innen 2035 

• Produsentansvaret ilegges krav om full kostnadsdekning for behandlingskostnader 

 

Avfallshierarkiet ble introdusert av EU i 2008. 

Avfallshierarkiet gir en retning for hvordan en skal 

håndtere avfall basert på fem forskjellige trinn. Det minst 

foretrukne avfallshåndteringsalternativet er deponering, 

og det gunstigste er avfallsreduksjon gjennom å produsere 

mindre avfall.  

Hovedformålet med avfallshierarkiet, som et rammeverk, er å prøve å ivareta avfallet så høyt oppe i 

hierarkiet som mulig. Tilstreber en å få benyttet avfallet høyt oppe i avfallshierarkiet utnyttes 

ressursene bedre og en får redusert negativ påvirkning på klima og miljø. Et eksempel er klær som 

kan gå i arv (avfallsreduksjon) istedenfor til energiutnyttelse.  
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7.1.3 Nasjonale rammebetingelser 

7.1.3.1 Avfallsstrategi – Fra avfall til ressurs 

Strategien omhandler hvilke fokusområder regjeringen prioriterer. Dette er; 

• Innføre ordning for å ta hånd om kasserte fritidsbåter 

• Avtale med matvarebransjen om å redusere matsvinnet 

• Fokus på økt gjenvinning av plastavfall og bygg- og anleggsavfall 

• Fokus på økt innsamling av tekstilavfall og elektronisk avfall 

• Anledning til å bruke avfallsgebyret til å rydde opp i parker og på strender 

Avfallsstrategien viser i tillegg til at avfallsforebygging er høyt prioritert i EUs rammedirektiv for 

avfall.  

7.1.3.2 Stortingsmelding 45 Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi 

Stortingsmeldingen presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi. 

Meldingen vektlegger avfallsforebygging, økt ombruk og materialgjenvinning. 

Meldingen inneholder også en samlet plaststrategi, som gjennomgår alle planlagte og 

igangsatte tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og 

internasjonalt. 

7.1.3.3 Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft 

Å bygge grønn konkurransekraft for Norge betyr å kutte klimagassutslipp, øke verdiskapingen 

og sikre høy sysselsetting. Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi 

forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper 

og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til et 

lavutslippssamfunn. 

7.1.4 Juridiske rammebetingelser 

Forurensningsloven og tilhørende forskrifter gir viktige føringer for norsk avfallspolitikk og dermed 

også kommunenes virksomhet. 

Følgende punkter gir rammer for Follo Rens ansvarsområder: 

• Kommunal plikt til innsamling av husholdningsavfall (§30). 

• Ulikt ansvarsforhold for husholdningsavfall og næringsavfall (§27). 

• Separat selvkostregnskap for husholdningsavfall (§34). 

• Avfallsgebyr skal knyttes til eier av eiendom (§34). 

• Differensierte gebyrer der dette bidrar til avfallsreduksjon og økt gjenvinning (§34). 

• Egne bestemmelser om innsamling og behandling av spesialavfall/farlig avfall (§31). 

• Innsamling av avfall krever tillatelse fra kommunen (§30). 

• Miljøfordeler skal stå i rimelig forhold til kostnadene (§33). 

• Kun kasserte gjenstander regnes som avfall, dvs. ikke gjenstander til ombruk.(§27). 

• Forbud mot deponering av visse typer avfall (avfallsforskriftens § 9-4). 
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7.2 Kommuneplaner og andre planer fra våre eierkommuner 
Kommuneplanene i eierkommunene gir viktig informasjon om hvordan kommunene bygges for 

fremtiden. Den gir informasjon om forventet befolkningsvekst, hvor nye boligområder er regulert og 

skal reguleres i fremtiden, hvilke fokusområder kommunen har også innenfor for avfallsområdet. 

Alle eierkommunene har også Klima og energiplan som gir en mer konkret målsetting for 

avfallsområdet. 

I perioden frem mot 2030 forventes det en befolkningsvekst på 25 % i Follo regionen, dette tilsvarer 

en årlig økning på ca. 2 % i vår kundemasse. I dag er innbyggertallet på ca. 112.500 som tilsvarer 

42.474 abonnementer og 3.548 hytteabonnementer. I 2030 forventer vi å ha ca. 55.000 

abonnementer. 

7.3 Selskapets formål og oppgaver 
Selskapsavtalen legger føringer for hvilket ansvar Follo Ren har påtatt seg for sine eierkommuner. I 

selskapsavtalens §2 Formål står: 

2.1 På vegne av eierkommunene skal Follo Ren IKS sørge for en økonomisk, helsemessig og 

miljømessig optimal håndtering av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende 

kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven. Follo Ren IKS har ikke erverv til 

formål. 

2.2 Follo Ren IKS kan innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk som Selskapet er 

underlagt, organisere sin virksomhet på den måte Selskapet finner mest hensiktsmessig for 

å ivareta det oppdrag Follo Ren IKS er tildelt som enerett etter punkt 2.1 ovenfor. Selskapet 

kan samarbeide med andre dersom samarbeid er hensiktsmessig for en økonomisk, 

helsemessig og miljømessig optimal håndtering av det oppdrag Follo Ren IKS er tildelt som 

enerett. Follo Ren IKS kan herunder inngå samarbeidsavtaler etter delegasjon av deler av 

enerettsoppgaven etter punkt 2.1 ovenfor, til aktuell samarbeidspart. 

2.3 Follo Ren IKS skal være eierkommunenes kompetansesenter i avfallssaker. 

2.4 Follo Ren IKS kan utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av det 

primære formålet. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med 

hovedformålet. Slik virksomhet skal organiseres gjennom samarbeidsavtaler, eller 

deltakelse i foretak eller opprettelse av egne selskaper som hører naturlig inn i utviklingen 

av selskapet og som bidrar til at eierkommunenes og selskapets målsetninger oppnås 

8 Vedlegg 
Vedlegg 1. Status 2017 

 


