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Ansattes representant
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• Hanne Opdan  
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3 Gjenvinnings- 
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130   
Miljøpunkter

Omsetning 2021 

kr 158 877 058
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117 033
Antall abonnenter 

45 532
Antall hytteabonnenter 

3 503
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Kompetanse innen avfallsområdet  
er en viktig faktor for Follo Ren
Det grønne skiftet er i gang, og begreper som 
sirkulærøkonomi, bærekraft og nullutslipp gjør at 
avfallsbransjen må endre seg raskt for å kunne 
møte nye krav og målsetninger. Et av grepene 
som Follo Ren har tatt gjennom flere år, er å endre 
virksomheten fra å være en ren driftsorganisasjon 
til å bli en organisasjon tuftet på kunnskap og 
kompetanse. For å få til dette, må selskapet 
skaffe ressurser med bred og dyp kompetanse 
innen felter som teknikk, økonomi, digitalisering, 
kommunikasjon, HMS, logistikk og innkjøp. Et av 
grepene har vært å la hele organisasjonen få tilbud 
om videreutdanning, kursing eller omskolering for 
å kunne møte de nye kravene. Svært mange av de 
ansatte har tatt imot disse tilbudene.

På verdensbasis ser 
man trender der det 
tas sikte på å drastisk 
redusere mengden av 
avfall som går til åpne 
fyllplasser. I Norge er 
situasjonen annerledes, 
og målet her er å 
redusere mengdene 
avfall som går til 
energigjenvinning og 

deponi, til heller å gå til materialgjenvinning. Denne 
tilnærmingen avhenger av å gjøre produktene 
mer gjenvinnbare, eller å innføre ny teknologi som 
muliggjør utsorteringen av avfallet mer effektivt. 
I de kommende årene vil produsentene føle mer 
press på å lage produkter som kan gjenbrukes, 
resirkuleres og/eller omdannes til energi når 
produktene når sin ende på livssyklusen. Nye 
internasjonale lover som kommer, vil sterkt bidra 
til en hurtig endring. Det er i lys av disse store 
endringene at det er behov for langt flere fagfolk 
med oppdatert kompetanse. Derfor er det viktig at 
Follo Ren har en god strategi for riktig rekrutering 
for fremtiden.

Øverst i avfallspyramiden har vi målsetninger 
om avfallsreduksjon og gjenbruk, noe som 
krever tilrettelegging for gode og effektive 
logistikkløsninger, og en profesjonell og riktig 
kommunikasjon til befolkningen.

Automatisering er en annen metode for 
å gjøre avfallsinnsamling mer effektiv. I stedet 
for å stole på lavteknologiske tradisjonelle 
avfallsbeholdere og ukentlige henteplaner, 
introduserer en del byer med nye boligområder 
automatiserte vakuumoppsamlingssystemer, eller 

såkalte avfallssug. Andre tekniske nyvinninger er 
automatiske sorteringsmaskiner og roboter som 
effektivt kan få ut materialer av avfallet som kan bli 
verdifulle nye råvarer. 

Etter hvert som de nye strategiene blir 
iverksatt, må ansatte i avfallsindustrien lære seg nye 
ferdigheter. For eksempel er det et økende behov 
for ferdigheter som datainnsamling, digitalisering, 
miljøopplæring og analyser. Når bransjen blir mer 
høyteknologisk, vil dette med kompetanse bli en 
avgjørende faktor for å nå målene for framtiden.

Med de store endringene som skjer innenfor 
avfallsområdet er det avgjørende at alle 
utviklingsinitiativer er nøye tilpasset arbeidsgivernes 
behov og ansettelseskrav. Her trengs en profesjonell 
ledelse for å kunne rekruttere riktige fagfolk 
og kompetanse, samtidig som man satser på å 
videreutdanne dagens arbeidsstokk. Denne jobben 
er godt igang i Follo Ren.

Runar Jacobsen Daglig leder
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Strategi og mål
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Follo Rens visjon:
Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi løfte  
avfallshåndteringen til et nytt nivå, uten at miljøet blir belastet.

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

Innbyggere

• Enkelt å gjøre riktig 
• God kundeservice

Bærekraft

• Bærekraftige tjenester 
• Fra forbrukere til gjenbrukere 

Økonomi

• Sirkulær økonomi 
• Riktig pris og forbilde

Selskapsstrategien har gitt oss et godt verktøy for hvordan Follo Ren som virksomhet jobber med å nå våre hovedmål.  
Våre tre bærebjelker benyttes i alt vi foretar oss, og på den måten sørger vi for at driften av renovasjonstjenesten alltid ivaretar, 
bærekraftperspektivet og det økonomiske perspektivet.
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Mål for selskapet

Innbyggerperspektiv
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.

Mål perioden 2021–2024

• Vi skal være blant topp 3 av avfalls
selskapene på Østlandsområdet på årlig 
benchmarking 

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

• 80 % av alle borettslag og sameier med 
over 40 boenheter skal ha egen løsning 
for glass og metallemballasje 

• Flere hentetjenester av ulike avfallstyper 

Bærekraftperspektiv
Bærekraftige tjenester 

• Tjenestene vi tilbyr skal forbruke minimalt av 
natur  res  sursene, og avfallstjenestene skal være 
kretsløpsbaserte.

Fra forbrukere til gjenbrukere 

• Vi skal tilrettelegge for at innbyggerne våre kan bli gjen
brukere gjennom vårt tjenestetilbud og våre aktiviteter.

Mål perioden 2021–2024

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

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

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

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

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

• Tilrettelegge for mer ombruk gjennom våre systemer 

• Våre driftsenheter skal være klimanøytrale 

• Innsamling på miljøpunkt og husstandsnivå  
skal 80 % av kjøretøyene være klimanøytrale 

Økonomisk perspektiv
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

Mål perioden 2021–2024

• Øke inntektene gjennom salg  
av renere råvarer 

• Øke inntektene gjennom salg  
av tjenester og produkter 

• Vi skal øke aktiviteten samtidig  
som vi reduserer vårt fotavtrykk 
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Slik jobber Follo Ren med mål
For at Follo Ren skal nå hovedmålene for 2035, utarbeides det fireårige planer der delmål settes. For å nå delmålene utarbeides det 
aktivitetsplaner og tiltak som skal gjennomføres i fireårsperioden. Alle ansatte bidrar og blir inkludert i denne prosessen. Dette sikrer 
eierskap til strategien, og gjør at Follo Ren som virksomhet drar i samme retning. Det er stor takhøyde for å komme med innspill og 
forslag til forbedringer som kan gjøre at vi når våre målsetninger.

Aktiviteter, tiltak og prosjekter som ble gjennomført i 2021 for å nå delmålene:

Grønne poser

Økt tilgjengelighet på grønne poser gjennom 
utsetting av skap, og påfylling og oppfølging av 
borettslag og sameier 

Datamerking av beholdere

RFIDmerking og datafangst av beholdere 

Egen løsning for glass- og metallemballasje 

Utredning og vedtak av igangsetting av ny tjeneste: 
hjemmehenting av glass og metallemballasje i 
beholder for dem som ønsker det

Tekstilinnsamling i borettslag og sameier 

80 % av alle borettslag og sameier med over 
40 boenheter skal ha egen løsning for tekstiler

Innsamling av glass- og metallemballasje i 
borettslag og sameier

Materialgjenvinning

Sortere ut flere typer avfall til råvarer for salg, 
mindre til deponi. Sørge for sysselsetting i sirkulær 
økonomi. Prøveprosjekt med utsortering av 
keramikk, porselen o.l 

Øke antall miljøpunkter

for glass og metallemballasje og tekstiler  
– basert på tilgjengelighetsanalyse 

Se tiltak for økt materialgjenvinning som vil 
reduserer mengden til energiutnyttelse 

Fokus på sikkerhet, beredskap  
og klimanøytral drift 

Vurderer klimanøytrale maskiner og utstyr 
når innkjøp gjennomføres 

Samarbeide med andre om bærekraftige 
nedstrømsløsninger for å få ressurser tilbake 
i kretsløpet 

Utredning av nye tjenester og løsninger 

7 / 67

PROSJEKTER 

TALL OG STATISTIKK 

DRIFT I FOLLO REN 

REGNSKAP OG BERETNINGER 

INFO OM FOLLO REN 

KLIMA OG MILJØ 

 STRATEGI OG MÅL 

Selskapsstrategi 

Mål for selskapet 

Slik jobber Follo Ren med mål 

Hvor langt har vi nådd?

Slik jobber Follo Ren med mål



Hvor langt har vi nådd?
Follo Ren jobber med hovedmål frem til 2035, og delmål i perioden 2021 - 2024. Når man jobber med slike langsiktige mål er det 
viktig å måle underveis for å se hvor langt vi har kommet, og for å kontrollere at resultatene går i riktig retning. 

I 2021 hadde vi følgende måloppnåelse:
Delmål: Tekstiler til ombruk gjennom våre 
systemer skal økes fra 51 % til 65 % med basis i 
2017tall

Follo Ren oppnådde å øke tekstiler til ombruk 
gjennom våre systemer til 55 % i 2021

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

Follo Ren oppnådde å redusere matavfall i 
restavfallet til 30 % i 2021

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

Follo Ren reduserte mengden avfall til deponi 
ned til 6 % i 2021

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

Follo Ren reduserte mengden avfall som går til 
energiutnyttelse ned til 49 % i 2021

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

Follo Ren oppnådde en materialgjenvinningsgrad 
på 44 % i 2021
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Klima og miljø
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Klimanøytral drift
Et av hovedmålene til Follo Ren er klimanøytral drift. Dette omfatter både driften av våre 
gjenvinningsstasjoner, omlastehallen med tilhørende lager, administrasjonen og bruken 
av leverandører som i dag utfører tjenester for Follo Ren. 

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

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

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

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

Follo Ren benytter  
kjøretøy som går på  

biogass eller elektrisitet  
der det er mulig.

250  
meter=
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Klimaregnskap
CO2-utslippet har økt med 59 tonn i forhold til 
år 2020. I prosent utgjør dette i underkant av 
8 % økning av vårt totale CO2-utslipp.

Bakgrunnen før økning i CO2utslipp kommer av høyere 
strømforbruk og mer forbruk av diesel i forbindelse med 
innsamling av husholdningsavfall. Strømforbruket har 

økt som konsekvens av nytt farlig avfallsbygg på Bølstad, og 
ytterligere bruk av omlastehallen på Fugleåsen. Dieselforbruket 
har gått opp fordi det til visse typer tjenster kun kan benyttes 
dieselkjøretøy. Bruken av HVOdiesel, biogass og elektrisitet i 
annen transport har økt, som fører til noe reduksjon i vårt CO2
utslipp.

Totalt benyttes det 19 renovasjonskjøretøy i Follo Rens tjeneste. 
Av disse går 12 store renovasjonsbiler på biogass. De resterende 
renovasjonskjøretøyene er spesialbiler der bruk av biogass ikke 
er hensiktsmessig. Administrasjonens to biler er helelektriske.

Strengere miljøkrav til leverandører

Det stilles miljøkrav til våre leverandører av transport og 
viderebehandling av avfallet fra våre gjenvinningsstasjoner. 
Totalt har vi i dag 22 avtaler med leverandører som henter avfall 
på våre gjenvinningsstasjoner. Noen av disse benytter fornybare 
energikilder som biogass, elektrisk eller HVO diesel, mens de 
resterende avtalene har krav om biler av typen Euro 6. Når 
nye avtaler skal inngås, er det en selvfølge at leverandørene 
tilbyr kjøretøy, maskiner og utstyr som kun benytter fornybare 
energikilder.

Tre områder

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

OMRÅDE 1:
DIREKTE UTSLIPP 

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

OMRÅDE 2:
INDIREKTE UTSLIPP

fra vår virksomhet. 
 Fjernvarme og innkjøpt 
elektrisitet.

OMRÅDE 3:
INDIREKTE UTSLIPP 

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

forts. neste side
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Miljøregnskap
Forbruk CO2-utslipp i tonn

2019 2020 2021 Enhet 2019 2020 2021

Område 1  
Direkte utslipp
Bensin   448   338 liter  1,0  0,8 

Diesel  55 930  52 252 50 759 liter  148,8  139,0 135,0

HVO Diesel  784  2 838 1 278 liter  0,2  0,8 0,3

Totale utslipp område 1  150,0  140,6 135,4

Miljøregnskap

Forbruk CO2-utslipp i tonn

2018 2019 2020 Enhet 2018 2019 2020

Område 2  
Indirekte utslipp
Elektrisitet gjenvinningsstasjoner  123 057  124 501 176 555 kWh  58,7  59,4 3,0

Elektrisitet omlastehall  90 889  77 665 112 946 kWh  43,4  37,0 1,9

Elektrisitet administrasjon  34 190  40 643 30 126 kWh  16,3  19,4 0,5

Oppvarming, gass administrasjon

Totale utslipp område 2*  118,4  115,8 5,4

* For årene 2019 og 2020 har vi benyttet elektrisitetsmiks fra EU, men fra og med 2021 benytter vi elektrisitetsmiks fra Norge, utarbeidet av NVE.

Miljøregnskap

Forbruk CO2-utslipp i tonn

2018 2019 2020 Enhet 2018 2019 2020

Område 3 
Indirekte utslipp valgfri
Innsamling av husholdningsavfall, biogass  219 999  187 974 190 062 m3

Innsamling av husholdningsavfall, diesel  47 225  58 302 64 998 liter  125,6  155,1 172,9

Transport av avfall fra miljøpunkt, gjenvinnings
stasjoner og omlastehall, diesel  127 983  109 515 111 084 liter  340,4  291,3 295,5

Transport av avfall fra miljøpunkt, gjenvinnings
stasjoner og omlastehall, HVO diesel  181 6 262 liter  0,1 1,7

Transport av avfall fra miljøpunkt, gjenvinnings
stasjoner og omlastehall, biogass  1 207 2 929 km

Transport av avfall fra miljøpunkt, gjenvinnings
stasjoner og omlastehall, elektrisk  1 416 1 606 km

Forretningsreiser, ansattes biler  525  226 150 liter  1,2  0,5 0,3

Forretningsreiser, diverse transport  7,5  0,0 0,0

Totale utslipp område 3  467,2  447,0 470,4

Miljøregnskap

Forbruk CO2-utslipp i tonn

2018 2019 2020 Enhet 2018 2019 2020

Totale utslipp alle områdene  735,6  703,4 611,2

Kommentarer:

• Elektrisitet fra 
gjenvinningsstasjonene har 
gått opp på grunn av nytt Farlig 
avfallsbygg på Bølstad

• Usikkert hvorfor elektrisiteten har 
gått opp på Omlastehallen, det 
blir undersøkt nærmere

• Elektrisiteten har gått ned på 
administrasjon fordi vi har hatt 
mye hjemmekontor i pandemien, 
og vært mindre på kontoret

• Forbruket av diesel på «Innsamling 
av husholdningsavfall» har gått 
opp fordi det er brukt kjøretøy 
som bare kan benytte diesel til 
visse typer henting

forts. neste side
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Klimaeffektive bygg

Follo Ren har i dag utdaterte gjenvinningsstasjoner. 
Våre tre stasjoner skal de neste årene enten 
videreutvikles eller bygges helt nye. Arbeidet med 
dette har pågått over flere år og det forventes 
at disse skal ferdigstilles i perioden 2022–2025. 
Dette vil medføre bruk av nye energikilder som er 
fornybare, og krav til at den nye bygningsmassen 
er energieffektiv. Det fokuseres også på 
bygningsmaterialer som gir et lavt CO2utslipp.

Follo Ren jobber kontinuerlig  
med å redusere sitt fotavtrykk

Regnskapet viser at de største kildene til 
klimagassutslipp kommer fra innsamling 
av avfall på husstandsnivå og transport fra 
gjenvinningsstasjonene, samt strømforbruk. Selv 
om de fleste renovasjonskjøretøyene går på biogass, 
er det mye tungtransport som fortsatt benytter 
diesel. Follo Ren arbeider for å sette krav i alle nye 
innkjøp til klimanøytral drift av større kjøretøy, noe 

som vil bidra til å redusere fotavtrykket over tid. I 
tillegg ønsker vi å se på hvordan strømforbruket kan 
reduseres og komme fra fornybare energikilder.

I dag er klimaregnskapet til Follo Ren 30 % grønt. Det 
vil si at vi ved bruk av biogass, elektrisitet og HVO 
diesel har vi klart å redusere utslippene med 30 % 
mot det som ville vært utslippene om vi ikke hadde 
benyttet disse drivstoffene. Det er fortsatt mye å gå 
på for å komme mot 100 % grønn drift, men tiltakene 
beskrevet tidligere vil hjelpe oss på veien.

60 %

40 %
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Avfallsbransjen fremover 

«I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så 
lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt» står det på 
Miljødirektoratets nettside. Follo Ren skal være en viktig bidragsyter til å få til dette.

Gjennom vårt fokus på innbygger, bærekraft og 
økonomi jobber vi for at avfallet vi samler inn 
skal oppover i avfallspyramiden. Avfall som i 

dag går til deponi eller energigjenvinning skal løftes 
opp til enten materialgjenvinning eller gjenbruk.

Follo Ren skal i perioden fra 2022–2025 fokusere 
på følgende områder:

Brukbart – samarbeid om å øke 
gjenbruksandelen i regionen

• Tilrettelegge for mottak av gjenbruksartikler 
som gjenbruksbutikkene i regionen ønsker

• Jobbe for gjenbruk av byggematerialer – 
digitalisering og uthenting av byggematerialer 
for innbyggerne ved et miljø og logistikksenter

• I anbud sikre at elektriske og elektroniske 
artikler som er fullt brukbare går til gjenbruk 
istedenfor materialgjenvinning

Øke andelen avfall til materialgjenvinning

I denne perioden skal Follo Ren utvikle et miljø 
og logistikksenter. Dette vil gi gjøre det mulig å få 

en bedre kvalitet på utsorterte avfallstyper, slik at 
de kan brukes som sekundær råvare.

Det skal gjennomføres prosjekter i borettslag og 
sameier for å få ut mer verdifullt avfall fra dagens 
restavfall, som tekstiler, elektrisk og elektronisk 
avfall og matavfall. Den enkelte husstand skal få 
tilbud om flere hentetjenester dersom de ønsker 
dette. I dag tilbys hageavfallshenting i beholder i 
sommerhalvåret.

Alle avfallstyper som i dag går til 
energigjenvinning (forbrenning) eller deponi skal i 
samarbeide med andre avfallsselskaper i regionen 
søkes å omgjøres til en sekundær råvare. Dersom 
vi samler avfallstypene for hele regionen, kan det 
være et potensiale for industrien å starte opp ny 
produktutvikling.

Redusere dagens klimautslipp

Follo Ren vil fortsette å stille krav til leverandører 
som skal sikre at driften av renovasjonstjenestene 

forts. neste side

Avfallsbransjen fremover
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blir klimanøytrale. I dag har vi en vei å gå, men det 
jobbes med en målsetting om en nullvisjon i 2030.

Digitale tjenester som bedrer  
tilbudet for innbyggerne

Utviklingen av digitale tjenester vil ha en rivende 
vekst fremover. 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 renovasjonsgebyret, slik at det er den 
som produserer mest avfall som betaler mest.

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

For å få til en kretsløpsbasert avfallshåndtering skal 
Follo Ren kartlegge hvilket behov Osloregionen 
har innenfor gjenvinningsstasjoner, omlastehaller, 
behandlingsanlegg etc. sammen med syv andre 
offentlige avfallsselskaper i regionen. Basert på denne 
kartlegging vil vi avdekke hvilke områder det offentlige 
kan satse selv, og hvor det er behov for å utvikle gode 
løsninger sammen med industrien og private aktører. 
Det antas at bruken av kunstig intelligens vil ha en 
viktig rolle i å få ut mer avfall til materialgjenvinning. 

Samtidig vil avfallsaktørene måtte jobbe mot de 
som i dag produserer tjenester og produkter for å 
utvikle et marked for gjenvunnet materiale. Dette 

kan føre til at man sammen kan være med å utvikle 
konkurransedyktige muligheter for norske bedrifter, 
gårdsbruk og næringsmiddelindustrien basert på bruk 
av resirkulerte råvarer og ressurseffektive løsninger.
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Prosjekter
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Fremtidens miljøstasjoner
I tett samarbeid med styret og representantskap har Follo Ren jobbet 
videre med å utvikle fremtidens løsninger for mottak av grovavfall. 
Fire alternativer er forelagt vårt styre, hvorav to av alternativene er 
anbefalt å velge mellom. Styret har sendt anbefalingen videre til vedtak 
i vårt representantskap.

Utredningen gir et godt 
grunnlag for selskapets eiere 
til å velge en fremtidsrettet 

og samfunnsøkonomisk løsning for 
hvordan fremtidens miljøstasjoner/
miljø og logistikksenter skal utformes. 
Måten løsningen utformes på, skal 
sikre at investeringen gjør det mulig 
å nå selskapets, eierkommunenes og 
myndighetenes krav og mål innenfor 
avfallsområdet. Valg av løsning skal sikre 
at selskapet bidrar til gjennomføring 
av det grønne skiftet, og oppnåelse 
av sirkulær økonomi, der ressursene i 
avfallet forblir i økonomien gjennom økt 
gjenbruk og materialgjenvinning. 

Fremtidens miljøstasjon/miljø og 
logistikksenter skal sikre innbyggerne 
i våre eierkommuner en enkel, god og 
driftssikker måte å levere grovavfallet på. 
Et miljø og logistikksenter skal i tillegg 
til å være en miljøstasjon, også legge til 

rette for mottak av avfall fra hente og 
bestillingstjenester for våre innbyggere, 
samt næringssatsing som til enhver tid er 
i tråd med vedtatte planer. 

Dagens løsninger har lagt til rette for 
at innbyggerne selv må bringe en del 
av avfallet til en gjenvinningsstasjon. 
I fremtiden, med sentraliserte 
boligområder nære kollektivknutepunkter, 
må det i større grad være avfallsselskapet 
som henter avfallet hos innbyggerne. 
Dette vil kreve andre avfallsløsninger enn 
dagens løsninger. 

De to anbefalte løsningene legger til 
rette for utvikling av miljøstasjoner/miljø 
og logistikksenter som ivaretar behovet 
for både levering av avfall fra våre 
innbyggere, men også mottak av avfall fra 
de kommende miljøhusene, og hente og 
bestillingstjenester som skal igangsettes. 

Fremtidens miljøstasjoner
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Slik vil vi levere  
avfall fremover 
Follo Ren jobber med å få på plass flere tilbud til våre innbyggere slik at det blir enkelt å kvitte 
seg med avfall på en riktig måte. For å imøtekomme fremtidens boområder, der flere bruker 
kollektivtransport og færre har egen bil, ønsker vi å tilby lokale løsninger som er tilpasset de 
ulike boområdene. Her må vi sørge for at innbyggerne kan levere fra seg avfall uten å trenge bil. 
I tillegg til at et skal være enkelt for innbyggerne, er målet også å få mer av materialgjenvinnbart 
avfall ut av restavfallet. 

Miljøhus
Follo Ren jobber inn mot våre eierkommuner for å få på 
plass miljøhus. Er miljøhus vil fungere som en ubetjent 
lokal minimiljøstasjon. Her skal innbyggere kunne levere 
EEavfall, keramikk og porselen, papp/papir, metall, osv.  
i nærområdet sitt. 

Miljøbilen
Miljøbilen er en rullende gjenvinningsstasjon 
som stopper på faste stoppesteder hver 14. 
dag. Her kan innbyggere levere grovavfall i 
mindre mengder (det du kan bære), og som 
du enkelt kan komme til uten bil. Miljøbilen 
benyttes i stadig høyere grad, og Follo Ren 
jobber hele tiden med optimalisering av ruter, 
tidspunkter og stoppesteder. I 2021 hadde 
miljøbilen kjørt i to år som et pilotprosjekt, 
og det ble besluttet å opprettholde tjenesten 
som et permanent tilbud. Miljøbilen var den 
eneste av våre gjenvinningsstasjoner som 
hadde økende antall besøkende i 2021.  

Miljøpunkter
Follo Ren jobber hele tiden med å få på 
plass flere miljøpunkter. I 2021 hadde vi 
130 miljøpunkter i våre fire eierkommuner. 
Ved miljøpunktene vurderes det også nye 
løsninger for levering av flere avfallstyper enn 
glass og metallemballasje og tekstiler. 

Målet med de ulike prosjektene er å få mer av  
materialgjenvinnbart avfall ut av restavfallet.

Slik vil vi levere avfall fremover
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Datamerking av beholdere
Follo Ren har igangsatt merking av alle avfallsbeholdere med en databrikke. 
Denne merkingen gjøres for at Follo Ren skal vite hvilken avfallsbeholder som 
 hører til hvilken eiendom. 

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

sykdom og ferieavvikling, og ved ruteplanlegging.

Selve databrikken er passiv, og sender ingen 
signaler. Den leses av ved hjelp av en håndterminal, 
og det er renovatørene som utfører selve 
avlesningen, slik at vi får lest av standplass på 
tømmedag. Informasjonen fra denne avlesningen 
vil sørge for at plassering av beholderen vises på 
våre kart (kjøreruter) i renovasjonsbilene. Dette vil 
minimere faren for avvik, og sørge for en jevn og 
god kvalitet på renovasjonstjenesten. 

Innbyggerne hjelper til

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

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

beholdere som er feilplassert. Dette vil være med på 
å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig.

I 2019 ble Frogn kommune ferdigstilt som en 
pilotkommune, og i 2020 ble hytteeiendommer i 
Frogn kommune og Ås kommune ferdigstilt med 
databrikker. I 2021 har det vært Nesodden som 
har fått brikker på sine beholdere. Nordre Follo skal 
etter planen få brikker i 2023. 

Databrikke og personvern

• Databrikken har ikke 
registrert personnavn 
eller andre personlige 
opplysninger, kun et unikt 
nummer. 

• Databrikken overvåker 
ingenting

• Databrikken sender ingen 
signaler eller informasjon

utplasserte avfallsbeholdere

ca. 60 000 

avfallstømminger per år
ca. 1,2 mill 

Datamerking av beholdere
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Gravemasser
Gravemasser er blant annet 
stein og jord som blir levert til 
gjenvinningsstasjonene. I og med 
at dette ikke kan energigjenvinnes 
(forbrennes), har det vært vanlig å 
legge denne avfallstypen på deponi. 

Ved å deponere massene ligger 
denne avfallstypen helt nederst 
i avfallspyramiden. Sammen med 

Nes Miljøpark og AFgruppen har Follo 
Ren funnet en måte å materialgjenvinnie 
mesteparten av denne massen, slik at vi 
også får brukt dette avfallet igjen. I 2019 
leverte Follo Ren 931 tonn gravemasser 
til deponi. I 2021 har gravemassene blitt 
materialgjenvunnet. Follo Ren har avtale 
med Nes Miljøpark, og leverte 959 tonn 
gravemasser til dem. 

Miljøparken benytter teknologi utviklet av 
AF som gjør det mulig å gjenvinne inntil 
80 % av disse massene. Massene blir 
mekanisk og kjemisk behandlet for å oppnå 
høyest mulig gjenvinningsgrad og sikring 
av miljøet. De gjenvunne materialene er 
av høy kvalitet, og kan erstatte jomfruelig 
materiale som løs pukk til grøfter og 
veibygging, eller fungere som tilslag til 
betong eller asfaltproduksjon.

gravemasser i 2021 

959 tonn

av gravemassene  
blir materialgjenvunnet

80 %

Gravemasser
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Keramikk og porselen
Follo Ren begynte i 2021 å sortere ut keramikk og porselen 
fra rivemasser som leveres til våre gjenvinningsstasjoner.

Follo Ren har inngått avtale med Norsk Gjenvinning om å material
gjenvinne keramikk og porselen til nye produkter. På denne måten 
får vi utnyttet dette avfallet som en råvare inn i ny produksjon. Dette 

er et spennende innovasjonsprosjekt. 

Keramikk og porselen blir knust til pulver, og brukes som råvare i nye 
produkter. Materialgjenvunnet råvare vil blant annet brukes til bygg 
og anleggsnæringen. I første omgang ser man på muligheten for å lage 
betongelementer som inneholder nedknust materiale fra keramikk 
og porselen. 

Rivemassene som leveres til gjenvinningsstasjonen har tidligere blitt 
lagt på deponi, og denne avfallstypen er helt nederst i avfallspyramiden. 
Årsaken til dette er at keramikk og porselen er laget av stein, og kan 
derfor ikke forbrennes eller smeltes. Å kunne løfte denne avfallstypen 
opp til materialgjenvinning innebærer en stor miljøgevinst. Ved å bruke 
kildesortert materiale reduseres klimagassutslippene med opptil 80 % 
fordi det ikke lenger brukes sement. Bare i Follo vil vi kunne hindre at 
ca. 700 tonn porselen og keramikk havner på deponier hvert år.

keramikk og porselen fra Follo kan 
brukes til nye produkter hvert år 700 tonn

Vi oppnår 80 %  
reduksjon i klima gass-
utslippene ved å bruke 
kildesortert materiale i 

stedenfor sement.

Keramikk og porselen
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Glass- og  
metallemballasje
Innbyggerne i Follo Rens kommuner er veldig flinke til 
å sortere ut glass og metallemballasje, og bringe dette 
til miljøpunkt.

Follo Ren jobber kontinuerlig med å utplassere flere glass og 
metallcontainere, slik at innbyggerne får kortest mulig avstand til 
nærmeste leveringssted. Hver innbygger kaster 21 kg glass og 

metallemballasje hvert år. Dette sendes videre til materialgjenvinning, 
og blir omdannet til nye produkter. 

Totalt er det 130 miljøpunkter rundt om i kommunene Frogn, 
Nesodden, Nordre Follo og Ås. I appen «Min Renovasjon» og på 
nettsidene til Follo Ren kan man enkelt finne nærmeste miljøpunkt. 

glass- og metall -
emballasje hvert år

Hver  
innbygger  
kaster: 21 kg 

miljøpunkter
130

Sirkel (mottaker av glass- og metallemballasje) kåret Follo 
Ren som beste leverandør i 3. kvartal 2021. Vi vant fordi de siste 
årene har resultatet vært et gjennomsnitt på under 1 % i avvik på 
leveransene, det betyr at de ligger godt under gjennomsnittet som 
ligger på ca. 20 % for Sirkels leverandører. Follo Ren er derfor en av 
de beste i klassen og har levert meget godt over flere år.

Gratulerer til alle ansatte og innbyggere i Follo Ren-kommunene  
for en utrolig innsats!

Glass- og metallemballasje
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Tekstiler
Tekstilcontainere på Miljøpunkter og i borettslag og sameier er 
Follo Rens løsning for innsamling av tekstiler, slik at tekstilene 
ikke legges i restavfallet. Både ødelagte og hele klær, tekstiler og 
tilbehør skal leveres i disse tekstilcontainerne. 

Hver nordmann kaster i snitt ni kilo tekstiler i året. Hver kilo tekstil som 
gis til gjenbruk eller gjenvinning, sparer miljøet for i snitt 10 kg CO2, 
en halv liter kjemikalier, og nesten 2 500 liter vann.

Gjenbruk og gjenvinning er derfor viktige tiltak for å redusere tekstilavfall og 
belastningen på miljøet ved ny produksjon av tekstiler.

Tekstilene som samles inn selges enten i bruktbutikker eller går til 
materialgjenvinning. Da blir det omgjort til produkter som pussefiller, møbelfyll 
og isolasjonsmatter. En liten del av tekstilene som verken kan gjenbrukes eller 
gjenvinnes må sendes til forbrenning med energigjenvinning.

Markedet for ødelagte tekstiler som skal materialgjenvinnes er mettet, og har 
blitt en vanskelig sak for de humanitære organisasjonene som mottar tekstilene. 
Inntil videre er avtalen at alle tekstiler, også det som er ødelagt og skal 
materialgjenvinnes, skal leveres i tekstilcontainere fra Uff, Fretex og Røde kors. 

På sikt jobber avfallsbransjen, tekstilbransjen og de humanitære 
organisasjonene sammen om å finne bedre nedstrømsløsninger for tekstiler. 
Follo Ren er representert i flere slike samarbeidsfora i regi av Avfall Norge. 

9 kg tekstiler kastes i gjenomsnitt  
i året per innbygger

Gjenbrukte klær sparer 
miljøet i gjennomsnitt 

for ca 10 kg CO2, 0,5 liter 
kjemikalier og nesten 

2500 liter vann

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

Miljøbilen kjører på faste ruter hvor hvert 
stoppested besøkes annenhver uke, med 
samme ukedag og klokkeslett hver gang. 

Dette vil hjelpe innbyggerne å huske når Miljøbilen 
stopper i nærheten av dem. Miljøbilen har tre 
stoppesteder hver dag fra mandag til torsdag, noe 
som gjør at de fleste av våre tett befolkede områder 
blir dekket opp. 

Miljøbilen tar imot de fleste avfallstypene som Follo 
Ren håndterer, og har en mengdebegrensning på 

hva den enkelte kan levere. Regelen er at vi tar imot 
mengde tilsvarende en avfallssekk. Har du større 
mengder enn det kommer du som regel i bil, og kan 
heller kjøre til gjenvinningsstasjonen. Slik sikrer vi 
at bilen ikke blir overfylt, og at alle som har behov 
for å kaste småting får gjort det på dagens tre 
stoppesteder. Av mengder avfall ser vi at Miljøbilen 
har samlet inn over 10 tonn farlig avfall og elektrisk/
elektronisk avfall. Mye av dette hadde kanskje havnet 
i restavfallet om ikke kundene hadde hatt tilgang på 
denne løsningen. 

I 2021 hadde Miljøbilen gått som et prøveprosjekt 
i to år, og ble en permanent tjeneste hos Follo Ren. 
Tilbudet får mange positive tilbakemeldinger, og i 
2021 hadde vi en liten økning i antall besøkende, 
til tross for nedgang i besøkstallet på alle 
gjenvinningsstasjonene. Totalt besøkte 2 943 kunder 
Miljøbilen i 2021. 

kunder i 2021

2943

innsamlet farlig avfall  
og EE-avfall siden oppstart

10 tonn 

Alle stoppe steder  
besøkes fast  
hver 14. dag

Miljøbilen
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Hageavfall og salg av jord
Hageavfall fra Follo Rens gjenvinningsstasjoner blir fraktet videre til Grønn Vekst, som 
har etablert et mottaksområde ved Franzefoss på Vinterbro. Hageavfall som tas imot her 
komposteres til jord.

En del av avtalen er at Follo Ren kan kjøpe tilbake 
jord fra Grønn Vekst. Det er kvalitetsjord som er 
100 % torvfri, og et miljøvennlig produkt laget 

av hageavfall. I 2021 solgte vi 2 651 sekker med 
torvfri jord fra våre gjenvinningsstasjoner. Fremover 

ligger det også muligheter for salg av jord i løsvekt fra 
en eller flere gjenvinningsstasjoner. 

I 2021 mottok Follo Ren til sammen 7 406 tonn 
hageavfall på våre tre gjenvinningsstasjoner. 

innsamlet hageavfall i 2021

7 406 tonn 

hageavfall ble solgt i 2021

2 651 sekker 

100 %  
torvfri jord

Hageavfall og salg av jord

forts. neste side
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Hjemmehenting  
av hageavfall
Follo Ren tilbyr hjemmehenting av hageavfall i beholdere. Det 
sparer innbyggere for turen til gjenvinningsstasjonen, og har 
blitt en svært populær tjeneste. Tjenesten bestilles som en 
abonnementsordning, og betales av den enkelte abonnent.  

I 2021 var det 2 393 abonnenter på hjemmehenting av hageavfall. 
Kundetilfredshetsundersøkelse viser at abonnentene var meget fornøyd 
med tjenesten.  

Hageavfallsbeholderne blir tømt en gang per måned i perioden mai til 
oktober. I tillegg til hageavfall i beholderen, kan abonnenten også legge ut 
en kvistbunt ved siden av beholderen på tømmedag. Man kan velge mellom 
to forskjellige størrelser på hageavfallsbeholderen. 

2 393 stk.
Husstander med avtale  
om hjemme henting  
av hageavfall i 2021
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Vi Rydder Follo
Ryddeaksjonen «Vi rydder Follo» er organisert  
av Follo Ren med støtte fra Handelens Miljøfond.

Med jevne mellomrom utlyser Follo Ren 
nye ryddeområder på sine nettsider og 
facebookside. Idrettslag, skoleklasser, frivillige 

foreninger o.l. kan melde seg på som en ryddegruppe. 
Ryddegruppene må ha tilknytning til Follo, og bestå 
av minst 15 deltakere i alderen 13–16 år. Minst 
to ansvarlige voksne må delta på aksjonen. Hvert 
ryddelag mottar 20 000 kr i støtte for sin innsats. 

Våren 2021 ble 1 389 kg  
eieløst avfall ryddet fra naturen.

Høsten 2021 ble 971 kg  
eieløst avfall ryddet fra naturen.

Slike ryddeaksjoner faller utenfor Follo Rens vanlige 
ansvarsområde, og vi har derfor ikke mulighet til å 
organisere dette på stor skala. Men med økonomisk 
støtte fra Handelens Miljøfond, får vi mulighet til å 
arrangere dette uten å bruke av vårt selvkostbudsjett. 

Dette er en fin måte å for Follo Ren å bidra til å holde 
nærmiljøet fritt for avfall, og at idrettslag, foreninger 
og skoleklasser får litt belønning for jobben.

avfall ble ryddet gjennom  
disse ryddeaksjonene i 20212 360 kg 

Dette er Handelens Miljøfond
Handelens Miljøfond støtter prosjekter 
som reduserer plastforsøpling, øker 
plastgjenvinning og reduserer forbruk av 
plastbæreposer. 

Midlene kommer fra plastposeavgiften som 
du betaler når du kjøper handle poser av plast 
i butikken.

Ryddeaksjoner

27 / 67

TALL OG STATISTIKK

DRIFT I FOLLO REN 

REGNSKAP OG BERETNINGER 

INFO OM FOLLO REN  

 PROSJEKTER 

KLIMA OG MILJØ 

STRATEGI OG MÅL 

Fremtidens miljøstasjoner 

Slik vil vi levere avfall fremover 

Datamerking av beholdere 

Gravemasser

Keramikk og porselen

Glass- og metallemballasje

Tekstiler

Miljøbilen  

Hageavfall og salg av jord 

Ryddeaksjoner

Brukbart



Brukbart
Høsten 2021 hadde Follo Ren en master-
student fra NMBU som gjennomførte et 
prosjekt om gjenbruk, og hvordan Follo 
Ren på best mulig måte kan satse på dette 
fremover. 

Formålet med prosjektet var å utarbeide en 
veiledning for selskapets fremtidige arbeid 
med tiltak som vil redusere avfall og øke 

gjenbruk. Andelen avfall som sendes til deponi eller 
energigjenvinning (forbrenning) skal kunne reduseres 
gjennom tiltakene i denne utredningens rapport. 

Prosjektet har kartlagt lokale aktører, og besøkt 
gjenbruksbutikker og andre avfallsselskaper for å se 
hva de gjør i forbindelse med gjenbruk. Prosjektet 
har i hovedsak kartlagt to områder:

• Hvordan Follo Ren kan tilrettelegge for økt 
gjenbruk gjennom samarbeid med dagens aktører 
i vår region

• Hvordan Follo Ren kan bidra til å gjøre det enkelt 
og tilgjengelig for innbyggerne å velge gjenbruk 
fremfor forbruk

Dette vil på lengre sikt skulle føre til at innbyggerne 
går fra å være forbrukere til å være gjenbrukere 
av jordas ressurser. Innbyggernes bevissthet og 
holdninger til gjenbruk ønskes på sikt å påvirkes slik 
at gjenbruksandelen øker i tråd med internasjonale 
føringer, altså til 10 % innen 2035.

av alt avfall skal gjenbrukes

mål 2035: 10 % 

Brukbart
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Innsamlet mengde avfall i tonn

Avfallsmengder

forts. neste side
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Totalt antall tonn avfall per avfallstype

forts. neste side
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Totalt antall kg avfall per innbygger 

Innsamlet mengde avfall i kg 
per innbygger i Follo

Avfallsmengdene er relativt jevne de siste 
årene. Årsaken til mindre mengder i 2018 er 
tørkesommeren der det ble kastet vesentlig 
mindre hageavfall enn vanlig. Årsaken til noe 
mindre avfallsmengder i 2020 og 2021 er 
at det blant annet har kommet inn mindre 
mengder avfall på gjenvinningsstasjonene 
grunnet koronapandemien, lave besøkstall og 
høye materialpriser. I 2020 og 2021 ser vi noe 
økning i restavfallsmengde hentet hjemme fra 
husholdningene, grunnet koronapandemi og at 
vi rett og slett var mer hjemme.
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Husholdningsrenovasjon
Follo Ren har ansvaret for innsamling av husholdningsavfall hos 117 033  
innbyggere i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Totalt er det utplassert ca. 60 000 beholdere, 
nesten 600 nedgravde avfallsbrønner og 
en del større containere som tømmes på 

fast rute gjennom hele året. Dette tilsvarer ca. 1,2 
millioner tømminger i løpet av et år. 

I 2021 hadde vi en liten økning i innsamlet 
restavfallsmengde. Totalt ble det det samlet inn 
20.000 tonn restavfall. De siste to årene er dette et 
høyere nivå enn tidligere. Årsaken er sannsynligvis 
at koronapandemien førte til at mange tilbrakte 
langt mer av tiden hjemme enn tidligere. 

Ettersortering

Renovasjonsbilene som henter restavfall hos 
husholdningene kjøres til Follo Rens omlastehall 
på Fugleåsen. Her lastes avfallet rett over 
i store transportcontainere som kjøres til 
Romerike Avfallsforedling (ROAF) på Skedsmo. 
Ettersorteringsanlegget sorterer først ut de grønne 
posene med matavfall. Matavfallet sendes videre 

til et behandlingsanlegg som produserer biogass 
og biogjødsel. I 2021 fikk vi sortert ut 3 552 tonn 
matavfall i grønne poser, som er en økning på 2,7 % 
fra året før.

Videre blir de vanlige søppelposene åpnet 
maskinelt. De ulike avfallstypene blir sortert ut ved 
hjelp av teknologi, slik at ulike plastkvaliteter tas 
ut for videresalg. Metaller sorteres ut og sendes 
til materialgjenvinning, mens det resterende 
restavfallet transporteres til energigjenvinning.

Innholdet i papirbeholderen blir sendt til Norsk 
Gjenvinning sitt sorteringsanlegg på Haraldrud i 
Oslo. Her blir de ulike typene papir og papp sendt 
videre til materialgjenvinning.

I 2021 ble det totalt samlet inn 4 687 tonn papp/
papir/drikkekartong. Miksen endres hvert år og det 
er en klar trend at pappemballasje øker vesentlig, 
mens papiraviser og tidsskrifter reduseres.

innsamlet restavfall i 2021
En økning på 4,8 % fra 2020.

20 724 tonn
utsortert matavfall i grønne poser
En økning på 2,7 % fra 2020.

3 552 tonn
innsamlet papp, papir og drikkekartong
En økning på 10,9 % fra 2020.

4 687 tonn
forts. neste side

Husholdningsrenovasjon
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Innhold i restavfallsbeholderen
Hvert annet år gjennomfører Follo Ren en plukkanalyse av innholdet i restavfallsbeholderen. Dette gjøres for å få 
innsikt i hva som kastes, og ikke minst hva som feilsorteres. Follo Ren bruker disse tallene som grunnlag for vurdering av 
avfallsløsninger og tiltak for å redusere feilsorteringen. Forrige plukkanalyse ble gjennomført i 2020.

glass- og metallemballasje

23,0 %**
Matavfall

27,9 %
Restavfall

4,2 %
Papp/papir/
drikkekartong

4,2 %
Glass-/ metallemballasje

2,2 %*
Hageavfall 
Innendørsplanter

1,7 %
Farlig avfall
EE-avfall 

1,2 %
Metall 

0,1 %
Norsk pant 

11,9 %
Plastemballasje

21,5 %
Kildesortert matavfall 
i grønne poser

2,0 %
Tekstiler

Riktig sortert

Feil sortert, riktig beholder

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

*inneplanter kan kastes i restavfallet, men hageavfall skal ikke i restavfallsbeholder.  
**dette er matavfall som ligger i restavfallet og som ikke er kildesortert i grønne poser.
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Omlastehall 
Follo Rens omlastehall ligger på Fugleåsen på Langhus. Her blir alt restavfall fra 
renovasjonsbilene tømt i tette containere. Disse containerne kjøres videre til 
ettersorteringsanlegget på Skedsmo. 

Omlasting av restavfallet er viktig for å få til 
en miljøeffektiv transport. Det er bedre at 
renovasjonsbilene kjører lokalt i Folloområdet 

og tømmer beholdere, istedenfor å stå i kø inn og ut av 
Oslo på vei til og fra Skedsmo flere ganger om dagen. 

Transportsentralen Lillestrøm (TSL) sørger for transport 
av fulle containere opp til ettersoteringsanlegget. Hver 
transport består av to fulle 40 m3 containere med avfall, 
totalt ca. 23 tonn per tur. I 2021 ble det lastet om 20 
724 tonn restavfall fra avfallsbeholdere i vårt område. 

Omlastehallen er også benyttet av Oslo kommune for 
å omlaste noe glass og metallemballasje i forbindelse 
med et forsøksprosjekt. Follo Ren har fått vederlag for 
denne tjenesten. 

Lager og beholderservice

Ved siden av omlastehallen er det bygget et lager 
for Follo Ren. Dette bygget inneholder et stort 
kaldtlager på 900 kvm, et mindre varmtlager, en liten 
vaskehall til beholdere, og et personalområde. Her 
lagres det avfallsbeholdere og utstyr for reparasjoner 
av beholdere som står ute hos innbyggerne. I tillegg 
oppbevares alt av utstyr til miljøpunkter, samt noe 
utstyr til gjenvinningsstasjonene. 

Mange innbyggere har ønsket større beholdere 
hjemme. Totalt i 2021 er det foretatt beholderbytter 
på 705 adresser, mot 677 i 2020.  Det er også en klar 
økning av innrapporterte tilfeller av ødelagte beholdere. 
De første beholderne ble utplassert i 2011, og har nå 
vært i drift i 10 år, og derfor begynner slitasjeskader å 
gjøre seg gjeldende. Totalt i 2021 ble det reparert 1114 
avfallsbeholdere, mot 1066 i 2020 og 733 i 2019. 

omlastet restavfall i omlastehallen

20 815 tonn

fikk byttet beholdere i løpet av 2021

705 adresser

reparert i løpet av 2021

1114 beholdere

Se hva som skjer på  
omlastehallen her:

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

Stasjonene driftes likt, både når det gjelder 
åpningstid og tilbud. Året 2021 har vært 
betydelig roligere enn tidligere år, med en 

markant nedgang både i antall besøkende og i 
avfallsmengder. Fall i antall besøkende hadde vi 
også fra 2019 til 2020, men da var avfallsmengdene 
i 2020 omtrent like med 2019. I 2021 har også 
avfallsmengdene sunket betydelig.  Årsakene til dette 
er sammensatte. 

Koronaepidemien påvirket driften i både 2020 
og 2021. Smitteverntiltakene har vært mindre 
omfattende i 2021, og med unntak av helt i starten 
av året, har stasjonene hatt åpent som normalt. 
Adgangskontrollen fører til at beboere i andre 
kommuner enn området til Follo Ren, nå må betale 
næringspris dersom de skal levere avfall til oss. Da 
velger de fleste sine lokale løsninger foran Follo 
Ren. Næringsprisene er justert opp, og dette har 
ført til at enkelte næringskunder også har funnet 
andre løsninger. Og ikke minst har materialprisene 
vært unormalt høye, noe som nok påvirker til at 
oppussingsplaner forskyves, og det blir mindre avfall 
å levere. 

På stasjonen er driften normalisert gjennom 
året da tiltak knyttet til pandemien som stans i 

kontantmottak og stengte ombruksløsninger er 
gjeninnført, og driften på stasjonene går som normalt.

Det er ikke gjort vesentlige endringer i driften på 
stasjonene. Det største endringen er at Follo Ren har 
inngått avtaler der noe av avfallet som ble deponert 
tidligere nå blir sendt til materialgjenvinning. 
Dette gjelder gravemasser, som sendes til 
gjenvinningsanlegg som renser massene så de kan 
erstatte jomfruelig pukk/grus, og porselen/keramikk 
som sorteres ut fra rivemasser. Dette går nå som en 
råvare i produksjon av betongprodukter. Det er også 
tatt ut et mindre volum hvitevarer til ombruk, men 
her ligger det et større potensiale enn det som er 
realisert så langt. 

Bemanningen er tilsvarende som tidligere år, men 
det gjøres et forsøk med at én leder nå har ansvaret 
for Bølstad og Oppegård. Denne lederfunksjonen 
er mer rettet mot ledelse og koordinering av disse 
stasjonene og mindre mot ordinære driftsoppgaver. 
Så langt er erfaringene positive.

I påvente av renovering og nybygg av stasjoner 
gjøres det enkelte tiltak for å vedlikeholde 
stasjonene. 

forts. neste side

Gjenvinningsstasjoner
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Det er et stort behov for fornying, og dette 
avveies fortløpende mot avvikling av dagens 
anlegg til fordel for et eller flere nye anlegg. 

Adgangskontroll

Både private husholdninger og næringsdrivende 
kan benytte gjenvinningsstasjonene. Private 
husholdninger betaler en liten egenandel 
ved levering av avfall, fordi kostnadene ved 
å drive gjenvinningsstasjonene hovedsakelig 
ligger i renovasjonsgebyret som alle 
husholdninger betaler. 

Næringsdrivende betaler en høyere pris for å 
levere avfall, da de må dekke alle kostnader for 
drift av stasjonen og behandling av avfallet. 

For å lettere kunne skille private husholdninger 
fra en av Follo Rens eierkommuner fra 
næringsdrivende og private husholdninger fra 
andre steder i landet, ble det i 2020 innført 
adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene. 
Adgangsbeviset gir private husholdninger i 
Follo Rens eierkommuner rett til å betale lav 
egenandel ved levering av avfall, og sikrer at 

kun disse private husholdningene leverer avfall 
til subsidierte priser. Næringsdrivende betaler 
ikke renovasjonsgebyr og skal derfor betale en 
høyere pris for levering av avfall. Slik sikres det 
at Follo Ren overholder selvkostprinsippet, og at 
renovasjonsgebyrene holdes lave. 

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

Adgangskontrollen fungerer fint, men å få på 
plass den tekniske løsningen har vært krevende 
prosess for alle involverte ledd i Follo Ren. 
Løsningen Follo Ren har utviklet i samarbeid 
med leverandøren inneholder elementer som 
Follo Ren er først ute med på landsbasis, det 
være seg kvote på hageavfall, at alle beboere i 
borettslag er identifisert og har fått unik kvote 
samt kundeidentifikasjon på app. 

private kunder på gjen-
vinningsstasjonen i 2021
En nedgang på 13 % i forhold til 2020.

129 404
næringskunder på gjen-
vinningsstasjonen i 2021
En nedgang på 23 % i forhold til 2020.

7 273

ADGANGSBEVIS 
for avfallslevering
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Besøkende på gjenvinningsstasjonene
Det er noe variasjon mellom gjenvinningsstasjonene når det gjelder besøkstall, men det er nedgang  
i antall besøkende på alle tre stasjoner. Miljøbilen er det eneste mottaket som har økende besøkstall. 

Antall kunder totalt: Antall kunder per gjenvinningsstasjon:

* Spesielle formål er loppemarkeder og lignende aktiviteter, og pga koronapandemien har det ikke vært noen slike arrangementer i 2021 som har hatt behov for å levere avfall.

** Årsaken til nedgang i antall besøkende er trolig sammensatt. Adgangskontrollen har ført til at kunder fra andre områder som tidligere uriktig ble tatt inn som private 
kunder, nå bruker sine lokale gjenvinningsstasjoner. Økte råvarepriser har ført til høye materialkostnader og mindre oppussing, noe som både fører til mindre avfall og færre 
næringskunder. Adgangskontrollen sørger også for at mange tar færre turer men med større lass når de først drar til gjenvinningsstasjonen. 
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Tonnasje
Antall tonn av ulike avfallstyper levert til gjenvinningsstasjonene i 2021.

Avfallsmengdene var lavere i 2021 enn 
tidligere år. Særlig gjelder dette store 
avfallstyper som treverk, rivemasser 
og restavfall. Det antas at høye 
byggevarepriser har ført til at mange har 
satt oppussingsprosjektene på vent. Alle 
avfallstyper har nedgang i mengder med 
unntak av hageavfall. Det har vært store 
variasjoner i mengde hageavfall de siste 
årene. Det skyldes i hovedsak at vi har 
fått ujevn leveranse fra Gropa i Frogn 
kommune, og at vi i 2021 mottok 2000 
tonn, som hadde ligget lenge uten å bli 
levert. Vi har også hatt litt problemer hos 
vår mottaker av hageavfall, men det skal 
være i orden nå. To av avfallstypene er 
gått fra deponi til materialgjenvinning 
i 2021, det gjelder gravemasser og 
keramikk/porselen.
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Kundeservice
Follo Rens kundeservice besvarer alle spørsmål 
innbyggerne måtte ha. 

Hovedsakelig kommer henvendelsene via epost 
og telefon. De seneste årene ser vi også at det 
kommer stadig flere henvendelser via appene «Min 

renovasjon», «Min eiendom» og selvbetjeningsskjemaene på 
nettsidene våre. Det er viktig for Follo Ren at vi er på «alle» 
flater, slik at alle innbyggere synes det er enkelt å komme i 
kontakt med oss. 

Foruten å besvare henvendelser, registrerer og 
saksbehandler kundeservice alle avvik og andre 
tilbakemeldinger på renovasjonstjenesten. Dette 
gjelder, både fra innbyggere og fra NordRen, som er 
firmaet som kjører renovasjonsbilene på kontrakt for 
Follo Ren. Avdelingen håndterer også alle endringer i 
renovasjonsløsningen til innbyggerne. Det kan være 
endring i beholderstørrelse, nye boliger som må ha 
oppsamlingsutstyr, utsending av informasjon om 
renovasjonstjenesten til nye innbyggere, eller innhenting av 
beholdere der hus blir revet eller fraflyttet. 

I tillegg til dette har avdelingen også hovedansvar for 
arkivet, lage arbeidslister til driftsavdelingen, produsere 
adgangskort, føre renovasjonsgebyr på vegne av 
eierkommunene, ta imot bestillinger på tjenesten 
«hjemmehenting av hageavfall», og diverse arbeidsoppgaver 
knyttet til pågående prosjekter i Follo Ren. Kundeservice er 
en viktig og sentral del av Follo Rens drift. 

Kundeservice i Follo Ren
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Kundetilfredshetsundersøkelse
Follo Ren gjennomfører hvert år en kundetilfredshetsundersøkelse blant innbyggerne i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og 
Ås. Det er Sentio Norge som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Follo Ren. Undersøkelsen foregår via telefonintervjuer til et 
representativt utvalg i alle fire eierkommuner. Totalindikator (omdømme og tilfredshet slått sammen) viser et resultat som er godt over 
landsgjennomsnittet i Norge.

Resultatene viser at Follo Ren har et 
meget godt omdømme blant sine 
kunder. Omdømmeskåren er bedre 

enn benchmark Norge, og lik som i 2019 
og 2020. 

Follo Ren får også gode resultater på 
tilfredshet, noe som tyder på at kundene 
er svært fornøyde med jobben vi gjør. 
Både den ureflekterte tilfredsheten, 
den reflekterte tilfredsheten, samt 
samlemålene total tilfredshet og 
totalindikatoren (omdømme og 
tilfredshet), er signifikant bedre enn 
benchmark Norge.

På de fleste områdene er det gode eller 
svært gode resultater. Når det gjelder 
kundenes kjennskap til Follo Ren er dette 
gått litt opp igjen etter en relativt lav skår 
i 2020, men ligger fortsatt litt lavere enn 
gjennomsnittet i benchmark Norge.

På omdømmeområdene innovasjon og 
evne til å være nyskapende og selskapets 

styring og ledelse har kundene et litt 
under middels godt inntrykk. Her skårer 
vi lavere enn i 2020, men ligger på 
samme nivå som benchmark Norge. 

Kundene er svært fornøyde med både 
hentingen av det daglige avfallet og 
oppsamlingssystemet. De som har 
benyttet en gjenvinningsstasjon er i 
gjennomsnitt meget fornøyde med 
tjenesten. Det er gode skårer for 
informasjon vedrørende avfallsordningen, 
samt for personlig behandling blant de 
som har henvendt seg til selskapet. 

De som har kjennskap til prisen på 
renovasjonstjenester, er ikke spesielt 
tilfredse med prisen. Denne skåren er 
litt lavere enn i 2020 og gjennomsnittet 
i benchmark Norge, men forskjellene er 
ikke signifikante.

Follo Ren 2021 Follo Ren 2020 Benchmark Norge

Total
tilfredshet

Tilfredshet
tjenester

Styring 
og ledelse

Innovasjon og
evne til å være

nyskapende

Samfunnsansvar
/moral

Miljøbevissthet

Kjennskap

Omdømme

Totalindikator
(Omdømme og 

tilfredshet)
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunikasjon ut til innbyggere, informasjon 
til eierkommuner og kommuneadministrasjon, mediakontakt, drift av nettside og sosiale 
mediekanaler, og andre informasjonsaktiviteter. 

I tillegg ligger ITdrift, telefoni og teknisk 
kommunikasjon som viktige arbeidsoppgaver i 
denne avdelingen. Kommunikasjonsavdelingen 

har også det overordnede ansvaret for selskapets 
digitaliseringsprosjekter.

2021 fortsatte som nok et spesielt år når det gjelder 
kommunikasjon. Informasjon om smittevern, stengte 
gjenvinningsstasjoner i to uker i begynnelsen av året, 
og mye oppdatering rundt pandemisituasjonen 
førte til ekstra stort informasjonsbehov. Heldigvis 
lettet smittetrykket på sommeren og tidlig høst, 
slik at vi også fikk igangsatt andre planlagte 
informasjonskampanjer.

Det største informasjonskampanjene i 2021:

• Kildesortering av matavfall i grønne poser 
• Sortering av plast
• Miljøbilen
• Adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene 
• Smittevern
• Innføring av Webkamera med køovervåkning 

på gjenvinningsstasjonene 
• Salg av jord 
• Abonnementstjeneste  

– hjemmehenting av hageavfall
• Julesekk

I tillegg til disse kampanjene har det vært normal 
kommunikasjon rundt åpningstider i forbindelse 
med påske og jul, endringer i tømmedager på 
helligdager, driftsrelaterte meldinger, informasjon om 
kildesortering, utarbeidelse av informasjonsmateriell, 
årsrapport, undervisningsmateriell, nettsider og 
sosiale medier, i tillegg til kontinuerlig fokus på 
skilting, og produksjon av informasjonsmateriell som 
klistremerker, plakater osv. 

Det har i løpet av 2021 blitt sendt ut tre utgaver av 
InfoMagasinet.  InfoMagasinet fungerer godt som 
informasjonskanal, og når ut til alle, også de som 
ikke er på digitale flater. Innholdet i InfoMagasinet 
er driftsrelatert informasjon som tømmedager og 
åpningstider, og er også en viktig støttekanal til de 
større kampanjene med mer utfyllende informasjon 
enn det vi klarer å formidle på digitale flater og i aviser.

Kommunikasjon
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Innkjøp 
Follo Ren har en innkjøpsavdeling 
som består av to årsverk. 
Innkjøpsavdelingen har høy 
kompetanse, og skal sikre at Follo 
Ren følger regelverket for offentlige 
anskaffelser, samt sikre gode priser 
og vilkår på alle avtaler. 

Avdelingen jobber med å stille gode og 
riktige miljøkrav i alle avtaler. Dette 
gjelder spesielt på transportsiden, 

men også på behandling av avfall. 

Totalt ble det gjennomført 21 anskaffelser i 
2021. 

Innkjøpsavdelingen følger også opp 
pågående kontrakter. Det blir kontrollert 
at leverandører overholder de miljøkrav 
som er stilles i kontraktene, samt 
lønns og arbeidsvilkår hos leverandøren. 
Det gjennomføres også kontroller på at 
responstider overholdes, og at kvalitet 
på utstyr som inngår i kontrakten er i 
henhold til avtalen. Leverandøroppfølging 
for å sikre overholdelse av kontraktsvilkår 
og arbeidsforhold, er en viktig del av 
innkjøpsavdelingens arbeid.

Gode innkjøpsprosesser 
sikrer riktige miljøkrav  

og best mulig priser  
i alle avtaler. 

21
anskaffelser 
i 2021

Innkjøp
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Prosjekt og utvikling
For at fremtidens innlevering av avfall fra husholdninger skal bli så god som mulig, er 
avdelingen Prosjekt og Utvikling en viktig bidragsyter inn i alle plan-, regulerings- og 
byggesaker i våre eierkommuner. 

Det samarbeides godt med eierkommunene 
og utbyggere for å få på plass de beste 
løsningene i de ulike boområdene 

som utvikles. Vi ser at infrastruktur for 
avfallsinnhenting snart er like viktig som tilgang 
på vann og avløp. Byggeprosjekter blir mer 
komplekse med en blanding av næring og 
husholdning, og det legges opp til bilfrie områder 
i alle nye boligutviklinger. Dette krever god 
samhandling fra alle parter. 

Follo Rens strategi gir tydelige føringer for hvilke 
prosjekter som skal igangsettes i fremtiden. 
Prosjekt og Utviklingsavdelingen samarbeider 
med alle avdelingene i Follo Ren, og påser at 
prosjekter som igangsettes og innkjøp som 
gjennomføres er i tråd med vår strategi. 

I tillegg til prosjekter som er beskrevet i tidligere 
kapitler, er det gjennomført en bedriftsutredning. 
Denne bedriftsutredningen skisserte hvordan 
Follo Ren i fremtiden skal legge opp sin 
bedriftssatsning. Bedriftssatsningen skal bygge 
videre på løsninger som utvikles for innbyggerne 
i våre eierkommuner, etter en trinnvis modell. 
Utredningen er vedtatt i våre styrende organer.

Videre er det gjennomført en grundig 
utredning og vurdering av hvilke hente og 
bestillingstjenester som skal igangsettes i 
perioden 20222025. De fleste hente og 
bestillingstjenesten gir behov for et miljø og 
logistikksenter og en videre digitalisering av 
vårt system. En av tjenestene vi kan igangsette 
før et miljø og logistikksenter er på plass er 
en frivillig abonnementsordning for glass og 
metallemballasje, slik som vi har for hageavfall.

Prosjekt og Utvikling gjennomfører hvert år 
opplæring av skolebarn, og har et samarbeide 
om ryddeaksjoner med Handelens Miljøfond. 
Dette gjennomføres for å nå skolebarn og 
ungdom slik at de ser hvorfor det er viktig at 
avfall behandles på en riktig måte. Fokus på 
avfallsreduksjon og gjenbruk er også viktig i disse 
aktivitetene. 

Det samarbeides godt 
med eierkommunene og 
utbyggere for å få på plass 
de beste løsningene

Prosjekt og utvikling

45 / 67

TALL OG STATISTIKK 

 DRIFT I FOLLO REN 

REGNSKAP OG BERETNINGER 

INFO OM FOLLO REN  

PROSJEKTER  

KLIMA OG MILJØ 

STRATEGI OG MÅL 

Husholdningsrenovasjon  

Omlastehall 

Gjenvinningsstasjoner

Kundeservice Follo Ren 

Kundetilfredsundersøkelse

Kommunikasjon 

Innkjøp 

Prosjekt og utvikling 

Ansatte i Follo Ren 

Bedriftskunder



Ansatte i Follo Ren

Ansatte i Follo Ren

Ved utgangen av 2021 hadde Follo Ren 40 fast ansatte, samt ca. 
20 tilkallingsvikarer. 33 av de fast ansatte jobber i 100 % stillinger, 
de andre i forskjellige deltidsstillinger. 

For å dekke et lengre sykefravær er det i tillegg brukt en 
vikar fra et bemanningsselskap. I 2021 tok Follo Ren inn en 
lærling i gjenvinningsfaget som vil ta fagbrev våren 2023. 

Totalt årsverk i 2021 med både fast ansatte og ekstrahjelp/
vikarer var 45,4.

Tilstand for kjønnslikestilling

Follo Ren jobber for likestilling og mot diskriminering på bakgrunn 
av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 
orientering og kombinasjoner av disse grunnlagene. 

Fordelingen er tilsvarende i tidligere år. Vi ser at det er spesielt 
vanskelig å øke kvinneandelen i driftsavdelingene. Som regel 
blir ledige stillinger i driftsavdelingen lyst ut internt blant 
tilkallingsvikarer, og besatt etter ansiennitetsprinsippet. Follo Ren 
prøver derfor å øke kvinneandelen blant tilkallingsvikarene. Ved 
utgangen av 2021 har kvinneandelen blant tilkallingsvikarene økt 
til 33 % fra 15 % i 2020.

Lederstillinger / styret

Ved utgangen av 2021 besto ledergruppen av to menn og tre 
kvinner. Fem av åtte avdelingsledere i Follo Ren er kvinner. Styret i 
Follo Ren består av tre kvinner og to menn.

Oversikten ovenfor tar ikke med seg tilkallingsvikarer. Her har 
vi mange forskjellige grupper: studenter, personer som har en 

Kjønnsfordeling* 

Hele Follo Ren: 

32,5 % 
Kvinner 

67,5 % 
Menn 

Driftsavdelinger: 

8,33 % 
Kvinner 

91,66 % 
Menn 

Administrasjonen: 

68,75 % 
Kvinner 

31,25 % 
Menn 

Faktisk deltid: 

5 % 
Kvinner 

12,5 % 
Menn 

Ufrivillig deltid: 

2,5 % 
Kvinner 

10 % 
Menn 

Midlertidig ansatte: 

0 
Kvinner

0 
Menn 

Foreldre-, fødsels-permisjon: 

32 uker 
Kvinner 

19 uker 
Menn 

* Ved utgangen av 2021.  
Prosentandel av alle fast ansatte
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annen fast jobb i tillegg, pensjonister, delvis uføre, 
og personer med støtte fra NAV. Informasjon 
om ledige stillinger i Follo Ren går alltid ut til alle 
tilkallingsvikarer, og som regel rekrutteres det fra 
vikarpoolen.

Lønn

For å kartlegge eventuelle lønnsforskjeller mellom 
kvinner og menn, ble stillingene i Follo Ren delt inn i 
ulike stillingsgrupper. Herunder bl.a. stillinger i drift, 
kundeservice og kontor, konsulenter, rådgivere og 
ledere. Lønnen til daglig leder ble ikke tatt med i 
sammenligningsgrunnlaget. Da det er færre enn fem 
ansatte av hvert kjønn i nesten alle stillingsgruppene, 
kan selve tallresultatet ikke offentliggjøres.

Som beskrevet i tabellen «kjønnsfordeling» er det få 
kvinner i driftsstillinger, og færre menn enn kvinner 
i administrasjonen. I driftsstillinger uten lederansvar 
er det ingen lønnsforskjell mellom kvinner og menn. 
Det er per 2021 ingen kvinner med lederansvar i 
driftsstillinger (stasjons/skiftledere).

Det er vanskelig å sammenligne stillinger i 
administrasjonen. Omtrent alle stillinger har ulikt 
ansvar, kompetansekrav og kompleksitet. Kartlegging 
av lønnsforskjeller mellom kjønnene sammenliknet 
med resultatene fra 2020, viser likevel at Follo 
Ren må fortsette sitt fokus på kjønnsbalanse. 
Det er per 2021 en god balanse når det gjelder 
gjennomsnittslønnen i lederstillinger, men vi ser 
at kvinner ligger litt etter menn når det gjelder 

gjennomsnittslønn generelt i administrasjonen og i 
stillinger uten lederansvar.

Hvordan vi jobber for likestilling  
og mot diskriminering

Follo Ren har kun 40 fast ansatte, fordelt på 
fem lokasjoner. Det er med andre ord et lite og 

transparent miljø der alle kjenner alle. 
Medarbeiderundersøkelsene de siste årene viser 
svært gode resultater for arbeidsmiljøet totalt, og 
spesielt innad i avdelingene og lokasjonene. 

Follo Rens etiske retningslinjer legger vekt på at alle 
ansatte forventes å vise respekt for enkeltindivider. 
Diskriminering, mobbing eller respektløs behandling 
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av kollegaer, kunder, leverandører eller andre 
interessenter tolereres ikke i Follo Ren.

I 2021 inneholdt den årlige 
medarbeiderundersøkelsen for første gang direkte 
spørsmål rundt likestilling og diskriminering. 90 % 
av alle ansatte mener at man i Follo Ren alltid eller 
nesten alltid blir rettferdig behandlet uavhengig 
av alder. 87 % mener det samme når det gjelder 
rettferdig behandling uavhengig av kulturell eller 
etnisk tilhørighet. 85 % føler seg rettferdig behandlet 
uavhengig av kjønn og 92 % mener at seksuell 
legning heller ikke fører til urettferdig behandling i 
Follo Ren. Resultatene rundt disse spørsmål er blant 
de høyeste i hele undersøkelsen.

Fare for mobbing / trakassering ble risikovurdert 
i slutten av 2019. Med bakgrunn i ingen kjente 
hendelser gjennom de siste fem år ble risikoen 
vurdert som lite sannsynlig. 

Fare for trakassering av Follo Rens ansatte fra kunder 
ble vurdert som meget sannsynlig. Dette med 
bakgrunn i flere rapporterte tidligere hendelser.

Verneombud og tillitsvalgt var med i kartlegging og 
vurdering av fare for mobbing og trakassering. 

Follo Ren har et velfungerende HMSsystem der 
registrering av uønskede hendelser står sentralt. 
Psykososialt arbeidsmiljø er én av kategoriene det 
rapporteres på, og ansatte har også mulighet til å 
varsle anonymt. I 2021 har det blitt rapportert åtte 

hendelser i kategorien psykososialt arbeidsmiljø. 
Samtlige gjelder kunder som har oppført seg dårlig 
ved besøk på gjenvinningsstasjonene.

I 2021 ble det opprettet et arbeidsmiljøutvalg i Follo 
Ren. Arbeidet for likestilling og mot diskriminering 
på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og 
kombinasjoner av disse grunnlagene er et viktig tema 
som utvalget behandler.

Aktivitets, og redegjørelsesplikten har ført til 
større fokus rundt likestilling både i rekruttering, 
lønnsjustering, og fastsettelse, samt i hverdagen 
i Follo Ren. Tillitsvalgt og verneombud holdes 
informert og deltar aktivt i diskusjoner, drøftelser og 
forhandlinger rundt emnet. 

Arbeidsmiljø

Follo Ren gjennomfører hvert år en 
medarbeiderundersøkelse. Etter å ha brukt den 
samme undersøkelsen i perioden 20122020, ble det 
i 2021 inngått avtale med ny og ekstern leverandør 
av medarbeiderundersøkelser. 

Arbeidsmiljøutvalget har vurdert flere leverandører 
og valget falt på Great Place to Work® 
(GPTW) som leverer verdens mest anvendte 
medarbeiderundersøkelse – Trust Index©. 

Undersøkelsen ble gjennomført tidlig i 2022, 
ved et digitalt skjema sendt ut av GPTW. Utvidet 

ledergruppe har på forhånd fått en presentasjon 
av innholdet i undersøkelsen, og alle ansatte ble 
informert om den nye undersøkelsen før utsendelse.

Undersøkelsen måler medarbeidernes relasjoner 
og opplevelser i forhold til ledelsen, jobben og 
fellesskapet. Dette gjøres gjennom 60 utsagn som 
er delt inn i kategorier: troverdighet, rettferdighet, 
respekt, fellesskap og stolthet. De tre første 
kategoriene troverdighet, rettferdighet og respekt 
måler tillitten medarbeideren har til ledelsen. De to 
andre kategoriene måler forholdet medarbeideren 
har henholdsvis til jobben sin og til kollegaene.

De 60 påstandene i undersøkelsen er rangert på en 
fempunkt skala fra «Nesten alltid sant» til «Nesten 
alltid usant». Prosentene som vises i resultatet, er 
andelen av de som har svart «nesten alltid sant» og 
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«ofte sant». GPTW ønsker å avdekke andelen som aktivt og positivt 
bekrefter påstandene.

Resultater

40 medarbeidere fikk tilsendt undersøkelsen. 39 av dem har svart 
på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svargrad på hele 97,5 %. 
Svargraden og en mengde med kommentarer lagt til på slutten av 
undersøkelsen viser et stort engasjement blant medarbeiderne i Follo 
Ren.

Det er første gang Follo Ren gjennomfører denne undersøkelsen 
og finnes derfor ingen sammenligning med våre egne resultater fra 
årene før. GPTW lager hvert år en benchmarking nasjonal og for 
organisasjoner delt inn i ulike størrelser. Den nasjonale Tillitsindeksen 
blir gjennomført av et uavhengig selskap. Diagrammet nedenfor viser 
benchmarkingen for 2021, som Follo Ren har blitt sammenlignet med. 

forts. neste side

Den nederste grafen viser nasjonalt gjennomsnitt av undersøkelsen. Den øverste viser 
selskaper med mellom 20 og 49 ansatte som har hatt de beste resultatene i Trust Index i 2021. 
Resultatene til FolloRen er vist i midten med grønn linje.

Great Place to Work® sertifiserer de beste arbeidsplassene. Kravet for å bli sertifisert som 
«Great Place to Work» er å oppnå et totalt resultat på over 70 %. Follo Ren har oppnådd et 
totalt gjennomsnitt på 74 % og blir dermed allerede første året sertifisert som Great Place 
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to Work.GPTW har presentert resultatene fra 
undersøkelsen til utvidet ledergruppe. Resultatene 
er så presentert for tillitsvalgt og verneombud og 
deretter for alle ansatte. Til tross for et overordnet 
svært godt resultat er det flere områder som Follo 
Ren skal jobbe med videre. Dette arbeidet vil foregå 
avdelingsvis og med tett involvering av tillitsvalgt og 
verneombud.

Kompetanse

I Follo Ren deltar ansatte fortløpende i ulike kurs 
innen vedlikehold og fordypning i forskjellige 
fagområder. I tillegg til dette er det flere ansatte som 
har økt sin formelle kompetanse gjennom studier og 
kurs i 2021. I administrasjonen er det to ansatte som 
har tatt studier på mastergradsnivå i 2021. 

Fem ansatte i driftsavdelingene har avsluttet 
teorikurs til fagbrev i gjenvinningsfaget i 2021. 
Samtlige har gjennomført og bestått den teoretiske 
prøven. To av disse har også tatt og bestått 
den praktiske prøven og har dermed fagbrev i 
gjenvinningsfaget. Lærlingen har bestått den 
teoretiske prøven og skal ta sin praktiske prøve i 
slutten av læretiden i begynnelsen av 2023. De 
resterende må avvente med å kunne gå opp til 
praktisk eksamen til de har jobbet nok praksisår i 
bransjen for å kunne gå opp til eksamen. 

Follo Ren har nå totalt 12 ferdig utdannete 
fagarbeidere i gjenvinningsfaget.

For å forenkle det stadig økende opplæringsbehovet 
innen mange forskjellige temaer, samt for å forbedre 
onboarding i Follo Ren, ble det i 2021 kjøpt inn et 
elæringssystem. Her blir det laget ulike mindre kurs 
og informasjonssider, som gjør det enklere å repetere 
viktig informasjon og dele ny kunnskap med flere.

HMS

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble startet opp i 2021.  
AMU har i oppstartsåret hatt fire møter, deriblant et 
oppstartsmøte der form og innhold for AMU møtene 
i Follo Ren ble avtalt.

Et fast punkt i AMUmøtene er presentasjon av 
resultater fra vernerunder og risikovurderinger, samt 
nøkkeltall som sykefravær og uønskete hendelser. 
Ved behov diskuteres og drøftes tiltak.

AMU har i 2021 vedtatt at ny og ekstern 
medarbeiderundersøkelse skal tas i bruk og har 
vurdert ulike leverandører før Great Place to Work® 
ble valgt ut.

Follo Ren har et levende system for rapportering 
av uønskete hendelser. I 2021 ble det registrert 
177 hendelser. Ca. 55 % av dem er HMSavvik og 
ca. 45 % er driftsavvik. Resten er fordelt på andre 
hendelsestyper. Det er en liten nedgang i antall 
registrerte hendelser fra 2020, der det ble registrert 
192 avvik med omtrent samme fordeling mellom 
HMS, og driftsavvik.

Tall og informasjon fra avvikssystemet blir kvartalsvis 
rapportert og fremlagt for AMU. Ved behov lages det 
tiltak utover det som avdelingsledere gjør for å rette 
opp hendelsene.

Ansatte i Follo Ren deltar 
fortløpende på kurs innen 
vedlikehold og fordypning i 
forskjellige fagområder. 
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Bedriftskunder
Follo Ren tilbyr renovasjonsløsning til bedrifter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. 

Det tilbys løsninger for alle typer avfall for 
bedrifter, som for eksempel restavfall og papp/
papir, glass og metall emballasje, trevirke, 

metall, EEavfall, farlig avfall osv. Follo Ren er en 
totalleverandør for avfallshåndtering. Vi tilbyr alle 
typer avfallsbeholdere fra 140 L avfallsbeholdere 
og opp til stålcontainer, bunntømte og nedgravde 
løsninger, samt levering av avfall til våre tre 
gjenvinningsstasjoner.

Grunnet stordriftsfordeler og god utnyttelse 
av kapasiteten på renovasjonsbiler som kjører 
husholdningsrenovasjon, kan Follo Ren tilby 
renovasjonsløsninger til meget konkurransedyktige 
priser til bedriftsmarkedet.

Abonnementsløsning for bedriftskunder

Follo Ren hadde ved utgangen av 2021 avtale med 
308 bedriftskunder for henting av avfall. Totalt står 
det utplassert 615 beholdere til bedriftskunder 
fordelt på de fire kommunene.

I 2020 ble det også gjennomført 73 enkeltoppdrag, 
med innhenting av alle typer avfallstyper utenom 
papp/papir og restavfall. 

Follo Ren jobber kontinuerlig med å bedre 
tjenestetilbud og leveranse. I pilotprosjektet med 
RFIDmerking av beholder, har vi i 2021 gjennomført 

merking av alle beholderne i Ås kommune, Frogn 
kommune og Nesodden kommune.

Bedriftskunder på våre gjenvinningsstasjoner

Bedrifter kan levere avfall til gjenvinningsstasjonene 
til egne priser for næringsdrivende. Follo Ren tilbyr 
kundekonto til de bedriftene som ønsker det, slik 
at de kan motta månedlig faktura for levering av 
avfall. Totalt 441 kunder benytter seg av dette. For 
å kunne levere avfall med fakturering i etterkant, må 
man registrere kundekonto, og bestille adgangsbevis 
i form av kort eller app slik at man kan legitimere 
seg på vegne av bedriften når man kommer til 
gjenvinningsstasjonen. 

Bevisstgjøring av farlig avfall som skal deklareres 
er et område det jobbes mye med inn mot 
bedriftskunder. Alle næringskunder har en plikt til 
å deklarere alt farlig avfall, og dette må gjøres før 
man leverer dette avfallet til gjenvinningsstasjonen. 
Follo Ren tilbyr å deklarere farlig avfall på vegne av 
kunden. Dette krever at bedriften gir en fullmakt til 
Follo Ren for å utføre denne tjenesten. 

Ideelle organisasjoner

Follo Ren støtter foreninger og ideelle organisasjoner 
med økonomisk kompensasjon for behandling 
av restlopper, restlager og andre godkjente 

ryddeaksjoner. Grunnet koronapandemien ble det 
ikke gjennomført vanlige loppemarkeder eller andre 
ryddeaksjoner som hadde behov for økonomisk 
kompensasjon i 2021. 

bedriftskunder
301

beholdere til  
bedriftskunder

567

enkeltoppdrag

50

flere bedriftskunder på 
gjenvinningsstasjonen

26 % 

Bedriftskunder
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Styrets årsberetning 2021
Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet for kommunene Frogn, Nesodden, 
Nordre Follo og Ås. Selskapet ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2004 ble selskapet organisert 
som interkommunalt selskap (IKS). Selskapet har adresse Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro.

Representantskapet 

Representantskapet i Follo Ren består av ordførerne 
i eierkommunene med personlig vararepresentant. 
I 2021 er det avholdt tre møter i representantskapet 
med til sammen 11 saker til behandling.

Styret

Styret i Follo Ren består av fem medlemmer og tre 
varamedlemmer. Representantskapet velger styre og 
varamedlemmer i henhold til selskapsavtalen. Styrets 
leder og nestleder utpekes av representantskapet. 
Ett av styrets medlemmer samt vararepresentant 
velges av og blant de ansatte. Daglig leder har 
møterett i styremøter og rett til å uttale seg. I 2021 
er det avholdt åtte styremøter der totalt 31 saker er 
behandlet. 

Ansvar og formål

Follo Ren har på vegne av deltakerkommunene 
ansvar for innsamling, transport og forsvarlig 
behandling av avfall som faller innenfor det til enhver 
tid gjeldend kommunale ansvarsområdet etter 

forurensningsloven, og supplerende bestemmelser 
gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets 
formål er kjøp og salg av varer og tjenester i 
tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid 
med andre.

Hovedstrategi

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

Økonomi

Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet i samsvar 
med Regnskapsloven og god regnskapsskikk for 
selskap som ikke er små foretak.

Selskapet har i 2021 hatt totale driftsinntekter på kr 
158 877 058 mot kr 158 085 530 i 2020. 

Selskapets totale driftskostnader var for 2021 kr 
146 132 949, mot kr 143 399 443 i 2020.

Ordinært resultat for 2021 før skatt viser et 
overskudd på kr 13 145 515.

Follo Ren skiller mellom selvkostområdet som 
gjelder husholdningsavfall som er hovedaktiviteten 
i selskapet, og næringsavfallet som bokføres 
på avdeling bedrift med eget resultatregnskap. 
Bedriftsavdelingen omsatte for kr 10 258 048 i 2021 
med et årsresultat før skatt på kr 2 114 720. Dette 
resultatet er skattepliktig. 

Pr. 31.12.2021 utgjorde selskapets balanse 
kr 85 213 416 og selskapets egenkapital utgjorde

kr 40 060 195. Follo Ren tilbakeførte totalt 
kr 1 814 746 fra tidligere overskudd til 
eierkommunene etter deres eierandel i 
selskapsavtalen. Ved årsskiftet var likviditeten god.

Driftsinntektene har et positivt avvik på 
kr 7 666 056 der salg av diverse avfallstyper bidro 
positivt med uvanlig høye priser gjennom hele året.

Driftskostnadene ble kr 3 196 098 lavere 
enn budsjett der 4 % reduksjon i de totale 

Styrets beretning
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avfallsmengdene bidro til reduserte kostnader 
til transport og behandling. Andre årsaker til 
lavere kostnader enn budsjettert var noen utsatte 
prosjekter, lite reise og konferanseaktiviteter 
og lavere avskrivninger. Reduksjonen i de totale 
avfallsmengdene, spesielt på gjenvinningsstasjonene, 
kan være et resultat av den ekstraordinære 
situasjonen med pandemien, store økninger i 
byggekostnader og lite tilgang på håndverkere. 
Den spesielle situasjonen med mye hjemmekontor 
gjorde at restavfallsmengdene på husholdningsnivå 
økte mer enn budsjett, og dermed også kostnadene 
for transport og sluttbehandling på dette området. 
Etterkalkylen for selvkost på sorteringsanlegget 
til ROAF viste at kostnadene var høyere enn 
budsjettert, og da hovedsakelig på bakgrunn av økte 
energipriser og lånerenter. Den økte tonnasjen på 
restavfall fra husholdningene i 2021 med høyere 
behandlingspris resulterte i en avsetning i regnskapet 
på kr 1 822 000.

De totale personalkostnadene hadde et negativt 
avvik på kr 140 628. Selskapet overtok en tjeneste 
på innsamling av glass og metallemballasje i egenregi 
i november etter en konkurs hos en avtalepartner. 
Det har i perioder i 2021 vært behov for noe mer 
vikartimer enn normalt på grunn av pandemien. 
Finanskostnaden ble kr 178 321 lavere enn budsjett. 

Selskapet har vurdert risikoer og usikkerhetsfaktorer 
til å være lave både når det gjelder drift og økonomi. 
En vesentlig del av selskapets virksomhet baseres 
på langsiktige avtaler og at det er lovpålagte 

tjenester som sikrer inntektene. Kun en mindre 
del av økonomien er utsatt for svingninger i valuta 
og råvarepriser. Avfallsmengdene som skapes 
gjennom husholdningene endres relativt lite fra et 
år til år. Follo Ren har sine lån i Kommunalbanken 
til markedsmessige betingelser med flytende rente 
og vil derfor være eksponert for den til enhver tid 
gjeldene markedsrente. Follo Ren er i svært liten grad 
eksponert mot kredittrisiko da eierkommunene er de 
dominerende kundene. Bedriftskundene som kjøper 
tjenester fra Follo Ren har avtaler som begrenser 
risikoen for tap for Follo Ren. Det er sikret god 
likviditet gjennom driftstilskudd fra eierkommunene.

Selskapet driver ikke forsknings eller 
utviklingsaktiviteter. 

Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning 
om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne 
forutsetning er til stede. Det har ikke oppstått 
saker i fra begynnelsen av 2022 som påvirker 
årsregnskapet 2021.

Spesielle forhold

Utbruddet av Korona i mars 2020 fikk også 
innvirkninger på driften i store perioder 2021. En 
endret hverdag med mange smitteverntiltak, bruk av 
hjemmekontor, bruk av digitale møter og restriksjoner 
på gjenvinningsstasjonene ble godt gjennomført av 
de ansatte. Det ble ingen vesentlige økonomiske 
konsekvenser i forbindelse med pandemien da 
den spesielle situasjonen resulterte i både ekstra 

kostnader hos enkelte avdelinger, men også ekstra 
besparelser på andre områder. 

Fremtidig utvikling

Selskapet vedtok ny strategi i 2018 der det er lagt 
vekt på bærekraftige renovasjonsløsninger, økonomi 
og innbyggerfokus. Nye ambisiøse mål er satt som 
skal dekke fremtidens nasjonale og internasjonale 
krav til avfallsbehandling. Delmål fastsettes hvert år 
og følges opp gjennom kvartalsrapporteringene.

Bemanning

Ved utgangen av 2021 var det 33 fast ansatte 
i 100 % stillinger, to ansatte i 50 % stillinger og 
5 ansatte i stillinger med mindre stillings prosent. 
I tillegg var det én 100 % engasjementsstilling og to 
engasjementer med ca. 34 % til Miljøbilen. 

Totalt årsverk med både fast ansatte, ansatte i 
engasjement og ekstrahjelp/vikarer ble 45,4 mot 
45,8 i 2020. 

Sykefravær

I 2021 var den totale sykefraværsprosenten, 
for alle fast ansatte, samt ansatte i vikariater og 
midlertidige stillinger på 8,08 % mot 9,59 % i 2020. 
Korttidssykefraværet var 1,51 % mot 1,21 % i 2020. 
Alle ansatte med langtidsfravær blir fulgt opp tett, og 
det tilbys tilrettelagt arbeid så langt det er mulig.
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Likestilling

Av alle fast ansatte er det 67,5 % menn og 32,5 % 
kvinner i Follo Ren. I administrasjonen er fordelingen 
31,25 % menn og 68,75 % kvinner, mens fordelingen 
på drift er 8,33 % kvinner og 91,66 % menn. Follo 
Ren har ingen fast ansatte med funksjonsnedsettelse. 
Flere ansatte har ikkeeuropeisk bakgrunn, og ved 
rekruttering er det søkelys på likestilling på alle 
områder.

En utfyllende likestillingsredegjørelse finnes i kapittel 
«Økonomi og Personal» i årsrapporten.

HMS

I 2021 ble det registrert totalt 177 uønskede 
hendelser mot 192 i 2020. Det oppleves fortsatt 
engasjement og fokus rundt HMSarbeid blant de 
ansatte i selskapet.  Av de 177 hendelsene var det 
kun én som ikke var ferdig behandlet ved årets slutt.

Personskader

I 2021 ble det registrert 8 personskader mot 7 i 
2020, Tre av dem gjelder ansatte med små skader, 
mens det er registrert fem mindre hendelser der 
kunder på gjenvinningsstasjonene var involvert.

Ytre miljø

I 2021 ble det ikke registrert hendelser som har 
ført til utslipp til ytre miljø. Statsforvalteren har 
vært på en uanmeldt inspeksjon ved vår omlastehall 
på Fugleåsen. Det ble ikke funnet noen avvik ved 
inspeksjonen.

Vinterbro 14. februar 2022 

Rannveig Kvifte Andresen,  
Styreleder 

Marianne Røed Nicolay Corneliussen 

Pål Vedeld Carina Simonsen Runar Jacobsen,  
Daglig leder 
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Resultatregnskap

2021 2021 2020

Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett Regnskap

Salgs og leieinntekter 9 33 768 058 26 818 954 35 373 530

Driftstilskudd fra eierkommunene 1, 7 125 109 000 125 109 000 122 712 000

Sum driftsinntekter 158 877 058 151 927 954 158 085 530
2020 2020 2019

Driftskostnader Note Regnskap Budsjett Regnskap

Lønn, godtgj. og sosiale kostnader 3 35 103 290 34 731 190 33 826 842

Avskrivninger 11 3 911 075 5 311 716 3 673 804

Annen driftskostnad 2, 8 107 118 585 110 477 048 105 898 798

Sum driftskostnader 146 132 949 150 519 954 143 399 443
2020 2020 2019

Note Regnskap Budsjett Regnskap

Driftsresultat 12 744 108 1 408 000 14 686 086

2020 2020 2019

Finansinntekter Note Regnskap Budsjett Regnskap

Renteinntekter 557 222 555 000 460 095

Sum eksterne finansinntekter 557 222 555 000 460 095
2020 2020 2019

Finanskostnader Note Regnskap Budsjett Regnskap

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 155 815 325 000 374 340

Sum eksterne finanskostnader 155 815 325 000 374 340
2020 2020 2019

Note Regnskap Budsjett Regnskap

Resultat eksterne finanstransaksjoner 401 407 230 000 85 755

2021 2021 2020

Note Regnskap Budsjett Regnskap

Ordinært resultat før skattekostnad 13 145 515 1 638 000 14 771 841

Skattekostnad på næringsvirksomhet 13 465 238 406 324

Årsresultat 6 12 680 277 1 638 000 14 365 517

2020 2020 2019

Disponering av årsresultatet Note Regnskap Budsjett Regnskap

Avsatt til annen egenkapital 12 680 277 14 365 517

Regnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven

Regnskap og noter
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Balanse

Eiendeler Note 31/12/2021 31/12/2020

Anleggsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11 5 339 254 5 238 445

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 10 751 570 12 166 079

Aksjer og andeler 5 671 624 601 272

Sum anleggsmidler 16 762 448 18 005 796
EIENDELER 31/12/2020 31/12/2019

Omløpsmidler
Kundefordringer 14 3 927 741 1 967 321

Øvrige kortsiktige fordringer 4 307 289 4 300 801

Bankinnskudd og kontanter 15 60 215 938 48 778 288

Sum omløpsmidler 68 450 968 55 046 410
EIENDELER 31/12/2020 31/12/2019

Sum eiendeler 85 213 416 73 052 206

Egenkapital og gjeld Note 31/12/2021 31/12/2020

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Andelsinnskudd 6 1 200 000 1 200 000

Sum innskutt egenkapital 1 200 000 1 200 000
EGENKAPITAL OG GJELD 31/12/2020 31/12/2019

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital selvkost 6 26 967 401 17 751 351

Opptjent egenkapital avdeling bedrift/næring 6 11 892 794 10 243 312

Sum opptjent egenkapital 38 860 195 27 994 663
EGENKAPITAL OG GJELD 31/12/2020 31/12/2019

Egenkapital

Sum egenkapital 40 060 195 29 194 663

Egenkapital og gjeld Note 31/12/2021 31/12/2020

Gjeld

Langsiktig gjeld

Avsetning for pensjonsforpliktelser 12 7 182 426 6 942 234

Langsiktig lån 4 14 210 940 13 732 000

Sum langsiktig gjeld 21 393 366 20 674 234
EGENKAPITAL OG GJELD 31/12/2020 31/12/2019

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 16 237 006 14 688 757

Betalbar skatt på næringsvirksomhet 13 465 238 406 324

Skyldige offentlige avgifter 1 750 258 1 764 634

Annen kortsiktig gjeld 3, 10 5 307 353 6 323 594

Sum kortsiktig gjeld 23 759 855 23 183 309
EGENKAPITAL OG GJELD 31/12/2020 31/12/2019

Gjeld

Sum gjeld 45 153 221 43 857 543
EGENKAPITAL OG GJELD 31/12/2020 31/12/2019

Gjeld

Sum egenkapital og gjeld 85 213 416 73 052 206

Vinterbro 14. februar 2022

Rannveig Kvifte Andresen,  
Styreleder 

Marianne Røed Nicolay Cornelius Corneliussen 

Pål Vedeld Carina Simonsen Runar Jacobsen,  
Daglig leder

Styrets beretning 

Regnskap og noter 

Revisors beretning 
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Kontantstrømoppstilling

2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad 13 145 515 14 771 841

Periodens betalte skatter 406 324 610 778

Ordinære avskrivninger 3 911 075 3 673 804

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 7 691 000

Endring i kortsiktige fordringer kundefordringer 1 960 420 183 432

Endring i  kortsiktig gjeld  inkl leverandørgjeld 1 548 249 1 200 555

Økning pensjonsforpliktelse 240 192 672 626

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 1 037 104 1 645 093

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 15 441 183 13 845 573
2020 2019

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 26 547 971

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 2 597 374 5 672 675

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler 70 352 71 240

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 667 726 20 804 056
2020 2019

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 3 530 000 3 510 000

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 3 051 060 23 779 020

Tilbakebetaling av egenkapital 1 814 747 6 327 478

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1 335 807 -26 596 498

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 11 437 650 8 053 131

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 48 778 288 40 725 157

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 60 215 938 48 778 288

Styrets beretning 

Regnskap og noter 

Revisors beretning 



Noter

Note 0 Regnskapsprinsipper

Follo Ren IKS årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med regnskapslovens bestemmelser. Det er 
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og 
anbefalninger til god regnskapsskikk for selskap 
som ikke er små foretak, samt gjeldene forskrifter 
tilknyttet lov om interkommunale selskaper.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

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

Anleggsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet 
økonomisk levetid.

Omløpsmidler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til

nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som 
følge av renteendring.

Fordringer

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

Skatt

Follo Ren IKS betaler skatt av resultatet på avdeling 
bedrift/næring. Skatter kostnadsføres når de påløper, 
det vil si at skattekostnaden er knyttet til det 
regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden 
består av betalbar skatt. Skattekostnaden fordeles 
på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære 
poster i henhold til skattegrunnlaget. 
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Note 1 Driftstilskudd fra eierkommunene

2021 2020

Frogn kommune  21 268 530  21 474 600 

Nesodden kommune  21 518 748  20 615 616 

Nordre Follo kommune  61 178 301  60 128 880 

Ås kommune  21 143 421  20 492 904 

Sum 125 109 000 122 712 000

Note 2 Kjøp fra eierkommunene ifbm tjenesteproduksjon

2021 2021

Nordre Follo kommune

(Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon) 195 437  192 151 

Nesodden kommune

(Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon) 180 000  180 000 

(Renovasjon Ildjernet) 0  74 225 

Sum  375 437  446 376 

Note 3 Lønnskostnader og godtgjørelser

2021 2020

Antall årsverk (faste):                                                                                  33,7 35,5

Antall årsverk (vikarer/ekstrahjelp):                                                     9,0 8,6

Antall årsverk (engasjement):                                                2,7 1,7

Sum årsverk 45,4 45,8
2020 2019

Lønnskostnader:
Lønninger m.m 23 641 309 23 127 199

Feriepenger 2 984 195 2 841 947

Arb.giv.avg. 4 267 959 3 666 045

Pensjonskostnader 4 267 859 3 357 241

Refusjoner sykelønn 1 549 461 1 171 887

Ytelser til styret 200 398 225 609

Øvrige personalkostnader 1 291 032 1 780 688

Sum Lønn, godtgj. og sosiale kostnader 35 103 291 33 826 842
2020 2019

Daglig leder
Lønn 1 296 089 1 245 925

Pensjon 272 533 170 562

Annen godtgjørelse 35 305 35 343

 1 603 927  1 451 830 

Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller styre.
2020 2019

Revisjonshonorar
Revisjonshonorar  Viken kommunerevisjon IKS 74 325 75 763

Annen rådgivning og bistand regnskap 6 860  1 188 

 81 185  76 950 
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Note 4 Langsiktig gjeld

2021 2020

IB 01.01 13 732 000 34 001 020

Opptak nye lån 3 530 000 3 510 000

Betalt avdrag/innfridd 3 051 060 23 779 020

Saldo 31.12. 14 210 940 13 732 000

Spesifikasjon av saldo pr. 31.12.

Lån tatt opp 01.10.2013 i Kommunalbanken løpetid 10 år,  
lånenummer 20130538 2 890 000

Lån tatt opp 30.06.2016 i Kommunalbanken løpetid 9 år,  
lånenummer 20160314 1 050 000

Lån tatt opp 09.02.2017 i Kommunalbanken løpetid 7 år,  
lånenummer 20170209 190 030

Lån tatt opp 01.06.2018 i Kommunalbanken løpetid 6 år,  
lånenummer 20180161 308 310

Lån tatt opp 12.06.2019 i Kommunalbanken løpetid 6 år,  
lånenummer 20190230 3 435 600

Lån tatt opp 11.05.2020 i Kommunalbanken løpetid 10 år,  
lånenummer 20200239 2 983 500

Lån tatt opp 11.06.2021 i Kommunalbanken løpetid 10 år,  
lånenummer  20210182 3 353 500

Saldo 31.12. 14 210 940

Andel som forfaller etter 5 år ( i 2027 eller senere): 3 609 800

Note 5 Aksjer og andeler

2021 2020

Egenkapitalinnskudd KLP pr.01.01. 601 272 530 032

Årets innskudd i KLP 70 352 71 240

Egenkapitalinnskudd KLP pr. 31.12. 671 624 601 272

Note 6 Egenkapital

2021 2020

Egenkapitalinnskudd eierkommuner

IB 01.01. 1 200 000 1 200 000

UB 31.12. 1 200 000 1 200 000
2020 2019

Opptjent egenkapital:

Annen egenkapital selvkost

IB 01.01. Opptjent egenkapital 17 751 351 11 153 917

Tilbakeført til eierkommunene, etter eierandel i note 7 1 814 746 6 327 478

Årsresultat 11 030 796 12 924 912

UB 31.12. inkl. årets resultat 26 967 401 17 751 351

2020 2019
Opptjent egenkapital:

Annen egenkapital avdeling bedrift/næring

IB 01.01. Opptjent egenkapital 10 243 312 8 802 707

Årsresultat 1 649 482 1 440 605

UB 31.12. inkl. årets resultat 11 892 794 10 243 312
2020 2019

Opptjent egenkapital:

Sum Egenkapital selvkost og avdeling bedrift/næring per 31.12. 40 060 195 29 194 662
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Note 7 Eierinformasjon

2021 2020

Eierandeler:

Frogn kommune 17,0 % 17,5 %

Nesodden kommune 17,2 % 16,8 %

Nordre Follo kommune (tidligere Oppegård kommune og Ski kommune) 48,9 % 49,0 %

Ås kommune 16,9 % 16,7 %

Sum 100,0 % 100,0 %

Grunnet kommunesammenslåing av Oppegård og Ski til Nordre Follo kommune fra 01.01.2020 ble det vedtatt 
ny Selskapsavtale høsten 2020. Nye eierandeler ble først gjeldende fra 01.01.2021.

Note 8 Leieavtaler

Avtaler og priser pr. 31.12.

Festeavtaler / leie av eiendom / tomter Leieperiode frem til 2021 2020

Administrasjonskontor  Kveldroveien 4, Nordre Follo 30/06/2024 524 072 521 258

Omlastehall og lager, Nordre Follo 31/03/2028 2 967 888 2 951 756

Oppegård gjenvinningsstasjon, Nordre Follo Løpende 195 437 192 151

Teigen gjenvinningsstasjon, Nesodden 31/12/2022 180 000 180 000

Bølstad gjenvinningsstasjon, Ås 29/05/2025 98 120 95 995

Note 9 Budsjett avvik 

Årsresultatet var positivt med kr 13 145 515 for både selvkost og bedrift, og før skatt. Driftsinntektene har et 
positivt avvik på kr 6 949 104 der salg av noen attraktive avfallstyper ga unormalt høye inntekter. Markeds
prisene i Europa for metaller og papir har aldri vært høyere over en så lang periode som i 2021. Driftskost
nadene ble kr 4 387 005 lavere enn budsjett der kostnadene til transport og sluttbehandling av avfallet fra 
gjenvinningsstasjonene har et positivt avvik på grunn av mindre avfallsmengder. Noe av dette kan tilskrives 
pandemien. Andre faktorer til lavere kostnader var flere utsatte prosjekter og lavere avskrivninger. 

Note 10 Tildelt enerett på sortering og behandling hos ROAF

Follo Ren IKS har tildelt enerett på sortering og behandling av ca. 21 000 tonn restavfall per år på etter
sorteringsanlegget til ROAF (Romerike avfallsforedling IKS). Betingelsene er at prisen på behandlingen 
skal skje til selvkost. Denne avtalen startet 1. oktober 2017 og løper fram til 30. september 2024. Prisen 
for behandling blir satt gjennom budsjettbehandlingen og etterkalkuleres etter endt år i henhold til 
selvkostreglene. Det er foretatt en avsetning på kr 1 822 000 for kostnaden i regnskapet for 2021.
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Note 11 

Varige driftsmidler

Lisenser 
ervervet

Inventar, 
utstyr og

kontormaskiner

Anleggs-
maskiner

og biler

Containere
og nedgravde

løsninger

Maskiner,
verktøy og  
beholdere

Sum utstyr,
maskiner og

transport-
midler Bygg/anlegg

Sum  
bygg/anlegg

Sum 
Varige 

Driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01. 41 500 2 282 888 1 864 812 7 262 362 15 309 673 26 761 235 6 802 773 6 802 773 33 564 008

Årets tilgang 0 611 791 137 100 569 440 806 906 2 125 237 472 137 472 137 2 597 374

Årets avgang 0 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 41 500 2 894 679 2 001 912 7 831 802 16 116 579 28 886 472 7 274 910 7 274 910 36 161 382

Akk. av / nedskrivninger 01.01. 41 500 599 003 490 490 3 124 114 10 340 048 14 595 155 1 564 329 1 564 329 16 159 484

Tilbakeførte ned og avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger 0 528 579 223 660 763 679 2 023 828 3 539 746 371 328 371 328 3 911 074

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0

Akk. av- /nedskrivninger 31.12. 41 500 1 127 582 714 150 3 887 793 12 363 876 18 134 901 1 935 657 1 935 657 20 070 558

Bokført verdi pr. 31.12. 0 1 767 097 1 287 762 3 944 008 3 752 703 5 339 253 5 339 254 16 090 824

Levetid – antall år 3 år 5 år 5–10 år 10 år 8–10 år 40 år

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 
Avskrivningene begynner å løpe fra påfølgende måned.

Note 11 Investeringer og finansiering

2021 2020 2019

Investeringsbudsjett 17 275 000 18 400 000 6 400 000

Investering i varige driftsmidler 2 650 000 3 529 418 3 509 000

Opptak av lån 3 530 000 3 510 000 4 760 000

Opptak av lån for finansiering av investeringer foretas påfølgende år 
Jmf note 4

63 / 67

DRIFT I FOLLO REN 

 REGNSKAP OG BERETNINGER 

TALL OG STATISTIKK 

INFO OM FOLLO REN  

PROSJEKTER  

KLIMA OG MILJØ 

STRATEGI OG MÅL 

Styrets beretning 

Regnskap og noter 

Revisors beretning 



Note 12 Pensjonskostnader og forpliktelser

Generelt om pensjonsordningen i Follo Ren IKS

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Follo Ren IKS har kollektiv pensjonsordning i 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 

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

Regnskapsføring av pensjon

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

2021 2020

Økonomiske forutsetninger
Avkastning på pensjonsmidler 3,70 % 3,10 %

Diskonteringsrenter 1,90 % 1,70 %

Årlig lønnsvekst 2,75 % 2,25 %

Årlig G-regulering 2,50 % 2,00 %

2020 2019

Pensjonskostnader inkl. aga
Nåverdi av årets opptjening  4 959 767  3 861 716 

Rentekostnad  802 890  872 963 

Brutto pensjonskostnad  5 762 657  4 734 679 

Forventet avkastning  1 164 526  1 132 746 

Administrasjonskostnad/Rentegaranti  142 676  148 611 

Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost  4 740 807  3 750 544 

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost  668 454  507 648 

Resultatført planendring         

Resultatført aktuarielt tap         

Resultatført pensjonskostnad  5 409 261  4 258 192 

Pensjonsforpliktelse 31/12/2021 31/12/2019

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse  49 343 894  42 683 171 

Pensjonsmidler  41 461 258  35 785 629 

Netto forpliktelse før arb.avgift  7 882 636  6 897 542 

Balanseført nto forpl./(midler) etter aga  7 182 426  6 942 234 

Innbetalt premie inkl. administrative kostnader til pensjonsordning i 2021 utgjør kr 4 530 297. 
Premiefondet er i 2021 redusert fra kr 3 484 med kr 249 477 slik at saldo ved årsslutt er  kr 252 961
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Note 13 Skattekostnad

2021 2020

Ordinært resultat før skattekostnad  13 145 515  14 771 841 

Resultat unntatt bedriftsbeskatning  11 030 796  12 924 912 

Skattbart resultat  2 114 719  1 846 929 

Skattekostnad 22 %  465 238  406 324 

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

Note 14 Kundefordringer

2021 2020

Kundefordringer  3 929 061  1 984 343 

Kundefordringer er vurdert til pålydende, med en avsetning for tap i 2021 på kr 1320. 
Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Note 15 Bundne midler

2021 2020

Bunden bankkonto for forskuddstrekk  pr. 31.12.  1 146 682  1 213 243 

Skyldig forskuddstrekk termin 6  pr. 31.12.  1 044 286  1 147 662 
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Follo Ren IKS
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro

Tlf: 90 80 40 10
Epost: post@folloren.no
www.folloren.no
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