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 Har du 
pusset opp?

SLIK KVITTER  
DU DEG MED

Farlig avfall, 
 småelektrisk  

og matolje 
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... eller ryddet  
  litt i boden? 

rig.no

Populær søppelgolf RiG-posten er en viktig informasjonskanal

DEPONI 5 %

MATERIAL-
GJENVINNING 38 %

ENERGI-
GJENVINNING 57 %

Det ble totalt samlet inn 58.550 tonn 
avfall i 2016, fordelt som følger:
•  24.718 tonn fra husholdninger 

og fritidseiendommer
•  1.398 tonn glass og metall 

fra returpunktene
•  31.646 tonn fra gjenvinnings-

stasjonene
•  787 tonn fra kommunal virksomhet

INNSAMLET AVFALL 2016

Avfall i fra husholdning/fritidseiendom 
og offentlige virksomheter fordelt på 
behandlingsløsning.



DETTE ER RENOVASJON I GRENLAND IKS
Renovasjon i Grenland er navnet de fire grenlandskommunene har gitt 

 renovasjonssamarbeidet . Kommunene har samarbeidet om renovasjons-

ordningene siden høsten 1990 .

I mars 2014 ble Renovasjon i Grenland etablert som et inter kommunalt 

selskap . Målet er økt effektivitet, bedre renovasjonsordninger, rimeligere 

innkjøp etc, som den enkelte kommune ikke kunne fått til alene . 

Renovasjon i Grenland håndterer avfallet til ca . 106 000 innbyggere i Bamble, 

Porsgrunn, Siljan og Skien kommune .

Det er åtte ansatte i Renovasjon i Grenland per 01 .01 .2017 .

EIERNE
Eierandelene i RiG IKS:

Skien:  50,31 %
Porsgrunn:  33,85 %
Bamble:  13,51 %
Siljan:  2,33 %

Representantskapet er selskapets 
øverste myndighet og består av:

- Leder: Jan Runar Arvesen, 
Bamble kommune

- Nestleder: Knut Torstein Skinnarland, 
Skien kommune

- Medlem: Kjell A Sølverød, 
Siljan kommune

- Medlem: Ole Henrik Lia, 
Porsgrunn kommune

STYRET
Styret er sammensatt slik:

- Styreleder: May Rostad
- Nestleder: Torbjørn Krogstad
- Medlem: Heidi Hamadi
- Medlem: Kjell Borgeraas
- Medlem: Leidulf Aakre

REPRESENTANTSKAPET

EIERNE

KUNDESENTER/
KOMMUNIKASJON

4,5 ÅRSVERK

INNKJØP/KONTRAKTS-
FORVALTNING

1 ÅRSVERK

UTVIKLING

1 ÅRSVERK

STYRET

DAGLIG LEDER

ANNE BERIT STEINSETH
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GRENLAND HAR I 2016 tatt et viktig steg inn i sirkulærøkonomien og mot det 
utslippsfrie samfunnet . Behandling og utnyttelse av matavfall skjer i et kor t-
reist kretsløp der biogass utnyttes som drivstoff til busser og renovasjons biler, 
og biorest utnyttes som gjødsel i landbruket . Tiltaket sparer klima utslipp 
tilsvarende 2 .806 tonn CO2-ekvivalenter . Når det etter hvert kommer flere 
fyllestasjoner for biogass, vil det bidra til ytterligere reduksjon av  utslippene . 

RiG har ambisjoner om å gå foran i det grønne skifte ved å bidra til økt 
material gjenvinning og utslippskutt . Hovedplan for renovasjonstjenestene 
ble påbegynt i 2016 og EUs direktiv for sirkulærøkonomi peker retning mot 
ambisiøse mål og tiltak der den økonomiske veksten i stor grad skal tuftes 
på at materialene gjenbrukes i kretsløp med minst mulig tap . Dette skal 
igjen skape et konkurransefortrinn for næringslivet, gjennom stabil tilgang 
til verdifulle og for noen tilfeller knappe råstoffer .

RiG ble i 2016 benchmarket mot 21 av Norges ledende renovasjonsvirksom-
heter . Resultatene viser at RiG scorer bedre enn snittet på miljøstandard, 
arbeidsmiljø, tjenestestandard og kundetilfredshet, mens driftseffektivitet 
ligger omtrent på snittet . RiG har et omfattende og komplekst tjenestetilbud . 
Det betyr at vi har høyere kostnader enn virksomheter med et enklere 
tjeneste tilbud .

Vi er svært fornøyd med at vi er blant de aller beste når det gjelder tilfredshet 
hos våre kunder . Gjenvinningsstasjonene peker seg imidlertid ut som en 
tjeneste der kundene er mindre fornøyd . Tatt i betraktning at Pasadalen og 
Rødmyr til sammen har mer enn 160 .000  besøkende i året, er det en viktig 
tilbakemelding . Finansieringen av to nye gjenvinningsstasjoner er på plass og 
planlegging er igangsatt og vi ser frem mot at kundetilfredsheten skal bli 
bedre også på dette området .

Anne Berit Steinseth
daglig leder
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TILSYN SOM GJELDER LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn for å kontrol-
lere at RiG følger regelverket knyttet til lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter . Det fremkom 
ingen mangler eller avvik .

NYE ANSKAFFELSER

- Energigjenvinning av optisk sortert restavfall fra 
husholdningene .

- Rammeavtale kreative tjenester .

DYPOPPSAMLERE FOR HYTTEAVFALL

Avfallsbeholdere til hytteavfall sentralt i Brevik og 
på Krøsstangen, er fjernet og erstattet med dyp-
oppsamlere/undergrunnsoppsamling . 

KJØP AV RØDMYR

Etter vedtak i eierkommunene, ble Rødmyrsvingen 
63 og 67 kjøpt . Eiendommen utgjør et areal på rundt 
28 dekar . Det vil bli bygget ny gjenvinningsstasjon 
på eiendommen, lageret vil bli flyttet dit, og det vil bli 
mellomlagring og omlasting av ulike verdifraksjoner 
for videresalg i markedet mv . RiGs administrasjon 
planlegges også flyttet til Rødmyr . 

BENCHMARKING

RiG har gjennom å delta i en sammenligning (bench-
marking) med 21 andre renovasjonsvirksomheter, 
verifisert sin posisjon på syv ulike resultatområder . 
Sluttrapporten viser at RiG scorer tilfredsstillende 
sett i forhold til sammenligningsgrunnlaget og svært 
godt for noen tilfeller .

LEIESORTERING FOR OSLO KOMMUNE

I forbindelse med revisjonsstans på Oslo kommunes 
sorteringsanlegg, mottok RiG over en periode på to 
uker 420 tonn avfall fra Oslo til optisk sortering . 

BIOGASS SOM DRIVSTOFF

1 . juli ble biogass tatt i bruk som drivstoff på 12 
renovasjonsbiler . Biogassen kommer fra Greve 
Biogass AS der kommunene leverer sitt matavfall . 
Bruk av biogass som drivstoff på renovasjonsbilene 
gir en utslippsbesparelse tilsvarende 653 tonn 
CO2-ekvivalenter per år .

 

DETTE SKJEDDE 2016

Harald Jevne, finanssjef i 
Norsk Gjenvinning Norge AS 
og Anne Berit Steinseth, 
daglig leder i Renovasjon i 
Grenland.



Matavfall kan gjen-
vinnes til biogass eller 
komposteres. Ved pro-
duksjon av biogass 
frigjøres energien 
i matavfallet. Ved å 
gjenvinne matavfallet 
til kompost, gjenvinnes 
også fosforet, som er 
en begrenset ressurs.

Av 2 kg mat- og hage-
avfall blir det omtrent 
1 kg kompost.

En buss som går 
på biogass kan 
kjøre 0,5 km på 
2 kg matavfall.



TJENESTETILBUDET
106 330 innbyggere per 1 . januar 2016 . 36 231 abonnenter . 

Det ble totalt samlet inn 58 .550 tonn avfall, dette skulle tilsi at 

den enkelte innbygger i Grenland kaster ca . 552 kg avfall hver .

INNSAMLING AV AVFALL FRA HUSHOLDNINGER OG 

 FRITIDSEIENDOMMER

Sort dunk tømmes en gang per uke . Grønn dunk 
tømmes hver fjerde uke . I tillegg kommer 
bringeordningen for glass- og metallemballasje .

Det er totalt ca . 150 returpunkt for glass- og 
metall emballasje i Grenland . Og det ble samlet 
inn totalt 1398 tonn glass- og metallemballasje 
i 2016, noe som utgjør 13 kg per innbygger .

Det ble hentet inn 26 116 tonn avfall fra hus-
holdninger og fritidseiendommer, noe som utgjør
246 kg per innbygger . Avfallet fordeler seg med 
54 % til energigjenvinning og 46 % til material-
gjenvinning .

GJENVINNINGSSTASJONER

Eik: 13 900 besøkende *
Bjorstaddalen: 5 333 besøkende
Pasadalen: 70 819 besøkende
Rødmyr:  86 603 besøkende

Det ble totalt levert 31 646 tonn avfall til gjenvin-
ningsstasjonene, 299 kg per innbygger . Avfallet 
fordeler seg med 60 % til energigjenvinning, 
10 % til deponi og 30 % til materialgjenvinning .

HJEMMEKOMPOSTERING

Det ble avholdt fire kurs med totalt 52 påmeldte 
deltakere . Det ble tegnet 31 nye kompostavtaler 
fordelt som følger:

Bamble: 10
Porsgrunn: 8
Siljan: 0
Skien: 13

FARLIG AVFALL, SMÅELEKTRISK OG MATOLJE

Farlig avfall, småelektrisk og matolje hentes 
på egen rute fire ganger per år . Tjenesten er 
gratis, men kundene må bestille henting . I 2016 
kom det inn 700 bestillinger .

GROVAVFALLSRUTE

Grovavfallsruten er et tilbud om henting av større 
gjenstander og hageavfall hjemme hos de som 
bestiller tjenesten . Tilbudet koster 250 kroner 
og gjelder private husstander i de områder 
som omfattes av den kommunale renovasjons-
ordningen .

Grovavfallsruten ble bestilt totalt 90 ganger 
i løpet av 2016, mot totalt 128 i 2015 .

Bamble: 9
Porsgrunn: 22
Siljan: 5
Skien: 54

RUSKENAKSJONEN

Hvert år inviteres kommunens innbyggere til å 
være med på Ruskenaksjonen, og rydde søppel 
som har samlet seg opp etter en lang vinter langs 
veikanter, på friområder og andre fellesareal 
i vårt nærmiljø . RiG bidrar med å annonsere og 
koordinere . 

STRANDRYDDEDAG

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad der flere 
tusen frivillige rydder sine lokale strender fritt for 
søppel en lørdag i året med mål om et søppelfritt 
Norge . RiG oppfordrer personer, bedrifter, lag og 
foreninger til å bli med på denne dagen, og bidrar 
med annonsering og å legge til rette for innhenting 
av avfallet .
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* Totalt er det 92 966 besøkende på Eik . Svært mange av disse er besøkende kun til Byttebua .



Visste du at … 

Resirkulert glass brukes 
som råstoff til både 
Glasopor skumglass, 
Glava isolasjon og til å 
lage nye glassprodukter.
 
Gjenvunnet knust glass 
benyttes også til blant 
annet refleks i trafikk-
skilt.

90 prosent av glass-
emballasjen vi kaster 
hvert år blir gjenvunnet?

Glass kan gjenvinnes 
uendelig mange ganger?



• Utgitt 3 nummer av RiG-posten .

• Laget og distribuert tømmekalender til 
alle husstander i de fire kommunene .

• Annonsert åpningstider, tjenester osv . i 
avisene, på vår nettside og Facebookside .

• Vi er med på informasjonsmøter og 
arrangement i borettslag, for fremmed-
språklige, og for lag og foreninger . 

• Vi deler ut informasjon til nye abonnenter .

• Vi oppdaterer hjemmesiden vår, Insta-
gram, Twitter og Facebook jevnlig . 

• Vi informerer kommunene og oppfordrer 
dem til å benytte sine kanaler .

• Vi informerer media og stiller opp når vi 
har mulighet . 

• Vi tar imot mange telefonhenvendelser 
fra  abonnenter og besvarer epost .

ÅRSRAPPORT 2016
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INFORMASJONSAKTIVITETER
Vi jobber jevnt og trutt med å informere om våre tjenester via  

tradisjonelle medier, sosiale medier og ulike aktiviteter og arrangement .

Dette er noe av det vi har gjort i 2016 .

RiG har deltatt på ulike arrangement og gjennom-
ført ulike aktiviteter:

SOMMERGJESTEN HOS RADIO GRENLAND

I år som i fjor presenterte vi sommergjesten hos 
Radio Grenland . Sommergjesten var en politiker, 
kulturpersonlighet eller en annen lokal «kjendis» 
som måtte gjennom en kildesorterings-
konkurranse . Dette stuntet gir oss og kilde-
sortering mye oppmerksomhet, både på radioen 
og i sosiale medier . 

RESTEDYRET

Restedyret er et dyr vi utviklet i 2016 . Dyret spiser 
kun matavfall og slipper ut litt gass når det trengs . 
Dyret er altså et symbol på biogassen som blir 
laget av mat avfallet vi kaster i grønne poser . 

Vi har fått heldekorert en buss med Restedyret 
som kjører i hele Grenland i ett år fra juni 2016 . 

Vi har også brukt Restedyret som dekor på mye 
av materiellet vi har hatt med når vi har vært 
ute på stand . Blant annet tegneblokker og farge-
blyanter som er populært blant barn og unge . 
Responsen er veldig positiv og dyret blir ofte 
omtalt som «søppelmonsteret» av barn .

I oktober hadde vi med Radio Grenland på «Reste-
dyr bussen» som sendte live stemningsrapport fra 
tidlig på morgenen til  nærmere lunsjtider . I tillegg 
ble det informert om veien fra matavfall til 
 biogass .  

Til slutt har vi fått laget en maskot av Restedyret 
som skal brukes jevnlig utover . Maskoten skal 
være et morsomt og hyggelig innslag i hverdagen . 
Han skal minne folk på hvor viktig utsortering 
av matavfall er når han er med på forskjellige 
arrangementer, går rundt i byen og hilser på 
folk, eller når han tar seg en tur med 
 «Restedyrbussen» . 

Restedyret (Vivide Sacculi Animalum)

Innbyggerne i Grenland oppfordres til å 
sikre dyrets overlevelsesevne ved å være 
nøye med sorteringen av matavfall.



ELVEFESTEN

Elvefesten er et arrangement i Porsgrunn sentrum  
med blant annet «Ta sjansen» konkurransen som 
hoved attraksjon . Her er det ca . 20 000 besøkende 
innom . I år hadde vi fokus på optisk sortering i hele 
Grenland . Vi hadde en stor stand der vi informerte 
om kilde sortering og kjørte konkurranser der  
en kunne vinne «Restekjærlighet» kokebok eller 
fotball . I tillegg til dette delte vi ut noen ballonger 
som ble veldig populære på hele festivalområdet . 

POSE- OG PØLSEFEST

I oktober arrangerte vi pose-og pølsefest ved  
Coop Extra på Klyve . Vi hadde en stand med  
gratis pølser som var veldig populært, utdeling  
av ballonger, ulike «Restedyr» effekter (reflekser, 
ryggsekk, kortlomme, skriveblokk, karameller 
etc .), grønne og blå poser . Siden det er mange i 
nærområdet som bor i borettslag var det viktig  
å dele ut informasjon om kildesortering .

Konkurranse med søppelkasting var populært, 
renovasjonsbil var på plass for de som ønsket å  
ta en nærmere titt på bilen . Radio Grenland spilte 
musikk og delte ut «giveaways», caps, jojo etc .  
og ansiktsmaling til barna . Det ble delt ut flyers 
i borettslagene i forkant .

GJENBRUKSKALENDEREN

Hver jul bruker vi om lag 60 millioner meter med 
gavepapir som blir til avfall i løpet av få timer . I år 
valgte vi å kjøre en videokalender der vi hver dag  
i desember viste nye tips og triks om hvordan en 
kan bruke det en allerede har hjemme, når en skal 
pakke inn julepresanger . Det kan være hermetikk-
bokser, gamle gardiner eller papir en tok vare på 
fra i fjor . Kalenderen ble vist på Facebook, Twitter, 
Instagram og nettsiden vår . Den fikk mange 
 visninger, kommentarer og ble veldig populær . 

Vi ble også invitert på Telemarkssendingen for  
å snakke om kalenderen, gjenbruk og hvordan vi 
kan skape mindre avfall . 

RENOVATØRSEMINAR

I mars ble det arrangert renovatør seminar på 
vitensenteret Du Verden i Porsgrunn . Kontrakten ble 

gjennomgått, og meldelapper, «hengelapper» og 
oppfølging av disse var tema . I oktober var det 
renovatørseminar i hyggelige omgivelser på 
Ælvespeilet i Porsgrunn . Da satte vi fokus på 
kildesortering, kvalitet, rutiner og oppfølging . 
Erfaringsutveksling og tilbakemeldinger er også 
en viktig del av seminarene .

VERDENS DYPEST SØPPELKASSE,  
SMARTE GRØNNE INNOVATØRER

Det ble i 2016 innledet et samarbeid med 
 Bratsberggruppen, Innovasjon Norge, Grep,  
Ungt Entreprenørskap Telemark, Bergfald  
Miljø rådgivere for å se på mulighetene til å 
gjennomf øre noen stunt og igangsette prosjekt 
med fokus på sirkulærøkonomi og det grønne 
skiftet, deriblant økt grad av kildesortering . 

TO AV PROSJEKTENE ER: 

1 . Verdens dypeste søppelkasse . Utplassering  
av søppelkasser for kildesortering i bybildet  
i Grenland . Søppelkassene skal avgi lyd for 
oppmerksomhet, og med humor invitere, 
 oppmuntre og motivere til kildesortering . 

2 . Smarte grønne innovatører . Ungt Entreprenør-
skap Telemark skal være med å skape oppmerk-
somhet, motivasjon og entreprenørskapskultur 
hos innbyggerne i Grenland om avfall, sortering, 
gjenvinning og miljø som  verdiskapings  poten sial . 
Blant annet skal ca . 250 elever få innføring  
i verdiskapningspotensialet i avfall, de skal få 
oppgaver som eksempelvis går på å finne 
 løsninger for å redusere mengden matavfall i 
rest avfallet, gode løsninger for distribusjon og 
blå og grønne poser, nye produkter av avfall 
(gjenbruk, gjenvinning, redesign) . 

FORNØYDE KUNDER OG GODE TILBAKEMELDINGER

Det er viktig for oss å ha god kommunikasjon med 
kundene . Og årets benchmarking viser at kundene 
er svært tilfredse med den informasjonen de får 
fra RiG . 

Vi skal bevare vårt gode omdømme, og opprett-
holde et høyt aktivitetsnivå når det gjelder informa-
sjon og dialog med kundene .



STYRETS BERETNING 2016 
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STYRETS VIRKSOMHET

Styrets har hatt syv styremøter . Møtene har behandlet saker som tilligger styret i 
 henhold til lov og selskapsavtale, totalt 48 saker . Det er avholdt fem representantskaps-
møter . Representantskapet har behandlet 19 saker .

ÅRETS REGNSKAP

Regnskapet er ført i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, etter bestemmelser om 
det i selskapsavtalen . Aktiviteten i selskapet har vært innenfor lovpålagt kommunal 
renovasjon, dvs . selvkostområdet, samt en mindre andel næringsavfall, som i det alt 
vesentlige gjelder kommunale virksomheter . 

Det er inngått to driftsavtaler med Bjorstaddalen Husholdning AS, etter prinsippet om 
selvkost . Dokumentasjon av at avtalene er fakturert i henhold til selvkost er ikke fremlagt på 
tidspunktet for styrets behandling . Det er igangsatt et arbeid for å avklare framtidige avtaler .

Selskapet kjøpte i 2016 Rødmyrsvingen 63 og 67 . Tomta har en anskaffelseskost på 
kr 20 .000 .000, mens anskaffelseskosten for påstående bygg er kr 5 .847 .826 .

Driftsinntektene endte på kr 115 .242 .148 . Selskapets inntekter er i all hovedsak regulert 
av selvkostprinsippet og således avhengig av utviklingen i selskapets kostnader . 
 Driftsutgiftene var på kr 109 .316 .140 . Netto driftsresultat ble et mindre forbruk på 
kr 4 .665 .608 . Selskapet har i 2016 et underskudd i skattepliktig virksomhet (nærings-
avfall) på kr 1 .458 .284 .

Investeringsregnskapet avsluttes med et udekket merforbruk på kr 3 .788 .

Basert på at selskapet hver måned fakturerer kommunene et akontobeløp tilstrekkelig til 
å dekke selskapets forpliktelser, var likviditet tilfredsstillende per 31 .12 .2016 . Det er 
etablert en kassakreditt for å ivareta et varierende likviditetsbehov knyttet til 
 periodiseringen .

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av RiGs finansielle stilling og resultat .  

ANVENDELSE AV OVERSKUDD

Årets mindre forbruk i drift på kr 4 .665 .608 foreslås overført til disposisjonsfond . 
Årets udekket merforbruk i investering på kr 3 .788 foreslås dekket via overføring 
fra disposisjons fond .

ARBEIDSMILJØET

Opplæring/kompetanseheving er særskilt vektlagt i 2016 . Selskapet har etablert vel-
fungerende systemer for personalhåndtering . Risikoanalysen er gjennomgått og 
 revidert .

Det er etablert rutine for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og 
underleverandører .

SYKEFRAVÆR

Selskapets sykefravær har vært på 4,67 % .



ULYKKER

Det har ikke vært noen ulykker eller hendelser med personskade eller materielle 
 skader i selskapet .

LIKESTILLING

Det er per 31 .12 .2016, syv og ett halvt årsverk i selskapet, fordelt på fem kvinner og tre 
menn . Daglig leder er kvinne . Det er to kvinner og tre menn i styret .

YTRE MILJØ

RiG er ansvarlig for å samle inn, behandle og gjenvinne avfall fra husholdninger og 
kommunale virksomheter i eierkommunene . Selskapet har som mål å bidra til en miljø-
effektiv drift, som reduserer avfallets negative påvirkning på det ytre miljø, samtidig 
som ressursutnyttelsen blir best mulig .

RiG driver innkjøp og kontraktsforvaltning på vegne av eierkommunene og stiller krav 
om at leverandørene etterfølger pålagte tillatelser fra regulerings- og forurensnings-
myndighet . Det stilles også krav om at leverandørene skal ha internkontrollsystem 
(HMS) og det kreves en miljøforsvarlig gjennomføring av tjenestene . 

Skien, 2 . mars 2017 
Styret i Renovasjon i Grenland IKS

Heidi Hamadi

Styremedlem

 

Leidulf Aakre

Styremedlem
Kjell Borgeraas

Styremedlem

May Rostad

Styrets leder

Torbjørn Krogstad

Styrets nestleder
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Selskapsavtalen angir hvordan kostnadene skal fordeles 

mellom kommunene . Prinsippene er som følger: 

Faste kostnader (administrasjon, kontor, investeringer mv) 

fordeles med 85 % etter folketall og 15 % etter antall 

deltakere .

Variable kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester 

mv . faktureres den enkelte kommune etter faktisk 

 forbruk der det er mulig . Annet fordeles etter folketall .

ÅRSREGNSKAP 2016 



Å lage plast krever store 
mengder olje og gass, 
derfor er det viktig å 
kildesortere plast-
emballasjen. Når materi-
alet gjenvinnes til nye 
produkter sparer vi både 
klimautslipp og bruk av 
naturressurser.

Plastemballasjen kan 
gjenvinnes 10 ganger 
og fortsatt holde god 
kvalitet.

For hver kg med plast 
som vi gjenvinner, så 
sparer vi 2 kg råolje og 
reduserer klimautslipp 
med omlag 2,7 kg.



DRIFTSREGNSKAP 2016

DRIFTSINNTEKTER
Note

Regnskap 
2016

Revidert 
budsjett 2016

Opprinnelig 
budsjett 2016

Regnskap 
2015

Brukerbetalinger 0 0 0 0 

Andre salgs- og leieinntekter  -115 236 720  -112 066 000  -112 066 000  -113 880 818 

Overføringer med krav til motytelser  -5 428 0 0  -105 560 

Rammetilskudd fra staten 0 0 0 0 

Andre statlige overføringer 0 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0  -223 603 

Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 

Eiendomsskatt 0 0 0 0 

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter 2  -115 242 148  -112 066 000  -112 066 000  -114 209 981 

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 8  4 447 454  4 197 000  4 197 000  4 058 608 

Sosiale utgifter 8  1 071 518  1 019 000  1 019 000  949 853 

Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i kommunal tjenesteproduksjon  12 634 643  15 458 000  15 458 000  13 444 083 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon  91 160 525  91 322 000  91 322 000  96 877 729 

Overføringer  2 000 0 0 0 

Avskrivninger 7 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 

Sum driftsutgifter 2  109 316 140  111 996 000  111 996 000  115 330 273 

Brutto driftsresultat  -5 926 008  -70 000  -70 000  1 120 292 
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EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Note

Regnskap 
2016

Revidert 
budsjett 2016

Opprinnelig 
budsjett 2016

Regnskap 
2015

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -287 376 0 0  -377 322 

Valutagevinst 0 0 0  -2 289 

Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 

Sum eksterne finansinntekter  -287 376 0 0  -379 611 

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjon og 
 andre  finansutgifter 11  162 304  70 000  70 000  2 746 

Valutatap 0 0 0  101 691 

Avdragsutgifter 0 0 0 0 

Utlån 0 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter  162 304  70 000  70 000  104 437 

Resultat eksterne finansierings-
transaksjoner  -125 072  70 000  70 000  -275 175 

Motpost avskrivninger 7 0 0 0 0 

Netto driftsresultat  -6 051 080 0 0  845 117 

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsm . 
mindre forbruk 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 4  -1 385 471  -1 385 000 0 0 

Bruk av bundne fond 0 0 0 0 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger  -1 385 471  -1 385 000 0 0 

Avsetninger

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års 
 regnskapsmessige merforbr 4  1 385 471  1 385 000 0 0 

Avsetninger disposisjonsfond 4  1 385 471 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond 0 0 0 0 

Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0 

Sum avsetninger  2 770 942  1 385 000 0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk 5  -4 665 608 0 0  845 117 



BALANSEREGNSKAP 2016 

EIENDELER
Note 2016 2015

(A) Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 7  25 847 826 0 

Utstyr, maskiner og transportmidler 7  157 258 0 

Utlån 0 0 

Aksjer og andeler 0 0 

Pensjonsmidler 9  1 027 044  533 934 

Sum anleggsmidler  27 032 128  533 934 

(B) Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 3, 11  603 887  2 986 542 

Premieavvik 0 0 

Aksjer og andeler 0 0 

Obligasjoner 0 0 

Kasse, bankinnskudd  18 022 077  10 778 534 

Sum omløpsmidler 2  18 625 964  13 765 076 

Sum eiendeler (A + B)  45 658 093  14 299 010 
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Skien, 2 . mars 2017
Styret i Renovasjon i Grenland IKS

EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2016 2015

(C) Egenkapital

Disposisjonsfond 0 0 

Bundne driftsfond 0 0 

Ubundne investeringsfond 0 0 

Bundne investeringsfond 3, 4  -500 000  -500 000 

Regnskapsmessig mindreforbruk 5  -4 665 608  1 385 471 

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 5  3 788 0 

Likviditetsreserve 0 0 

Kapitalkonto 6  352 257  167 031 

Sum egenkapital  -4 809 564  1 052 502 

(D) Gjeld

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelse 9  -1 384 385  -700 965 

Ihendehaverobligasjonslån 0 0 

Andre lån 11  -26 000 000 0 

Sum langsiktig gjeld  -27 384 385  -700 965 

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 3, 11  -13 399 018  -14 553 875 

Premieavvik 9  -65 126  -96 672 

Sum kortsiktig gjeld 2  -13 464 144  -14 650 547 

Sum gjeld (D)  -40 848 529  -15 351 512 

Sum egenkapital og gjeld (C + D)  -45 658 093  -14 299 010 

Balansens nettosum 0 0 

(E) Memoriakonti

Ubrukte lånemidler 0 0 

Andre memoriakonti 0 0 

Motkonto for memoriakontiene 0 0 

Sum memoriakonti 0 0 

Torbjørn Krogstad

Styrets nestleder

 

Kjell Borgeraas

Styremedlem

Heidi Hamadi

Styremedlem

 

Leidulf Aakre

Styremedlem

May Rostad

Styrets leder
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Note Regnskap 
2016

Budsjett 
2016

Regnskap 
2015

Investeringsinntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 

Andre salgsinntekter 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelser 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 

Statlige overføringer 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte  -1 297 0 0 

Sum inntekter 2  -1 297 0 0 

Investeringsutgifter

Lønnsutgifter 0 0 0 

Sosiale utgifter 0 0 0 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
 tjeneste produksjon 7  26 005 084  26 800 000 0 

Kjøp av tjenester som erstatter  tjeneste produksjon 0 0 0 

Overføringer 0 0 0 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 

Sum utgifter 2  26 005 084  26 800 000 0 

Finansutgifter

Avdragsutgifter 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond 0 0 0 

Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 

Sum finanstransaksjoner 0 0 0 

Finanseringsbehov  26 003 788  26 800 000 0 

Finansiering

Bruk av lån 11  -26 000 000  -26 800 000 0 

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 

Bruk av overskudd 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 

Bruk av bundne fond 0 0 0 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 

Sum finansiering  -26 000 000  -26 800 000 0 

Udekket/udisponert 5  3 788 0 0 



Vi kan lage 300 000 
sykler av den metall-
emballasjen vi gjen-
vinner i Norge hvert år!
 
En gjenvunnet makrell i 
tomatboks sparer så mye 
energi det tar å ha tv’en 
på i 3 timer!
 
En gjenvunnet makrell i 
tomatboks sparer CO2- 
utslipp på linje med 1,5 
km i bil (omregnet fra 
brusbokseksempel)
 
Av 670 resirkulerte 
aluminiumsbokser kan 
vi lage en sykkel.
 
Metallemballasjen vi 
gjenvinner i Norge hvert 
år tilsvarer vekten av et 
middels stort hurtigrute-
skip.
 
Mellom 40 og 50 prosent 
av Europas metall-
produksjon kommer 
fra resirkulert metall.
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NOTE 1 Organisering, regnskapsprinsipper og vurderingsregler 

ORGANISERING
Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med 
hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29 .01 .99 nr . 6 . Det er opprettet en skriftlig selskapsavtale som regulerer særskilte 
forhold, øvrige forhold reguleres av lovens bestemmelser . Selskapets øverste myndighet er representantskapet, som velger styret . 
Styret utøver den løpende forvaltningen av selskapet, basert på selskapsavtalen og fullmakter fra representantskapet . 

Selskapets formål er å utføre gode, kostnads-  og miljøeffektive renovasjonsoppgaver for deltakerkommunene .

REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk . 

Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året og anvendelsen av disse . 
 Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet . Anordningsprinsippet betyr at alle 
kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året, som vedrører selskapets virksomhet skal fremgå av drifts- 
eller investeringsregnskapet i regnskapsåret, enten de er betalt eller ikke .

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP
 Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet .

Inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntektsføres i investeringsregnskapet . Andre inntekter som er 
uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i investeringsregnskapet . Alle investeringer utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
balanseføres . 

VURDERINGSREGLER
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler . Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler . 
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler . Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld 
er tilsvarende kriterier lagt til grunn . 

Anleggsmidler er vurdert til brutto anskaffelseskost . Med brutto menes at det ikke er gjort fradrag for eventuelle overføringer i 
form av tilskudd eller gaver i anskaffelseskost . Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet 
ikke forventes å være forbigående, nedskrives anlegget til virkelig verdi .

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmidlet . 
 Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk . Første år med avskrivninger i selskapet vil være 2017 .

Avskrivning og nedskrivning av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i selskapets drifts- eller investeringsregnskap .
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi . 

Langsiktig gjeld er vurdert til opptakskost .

SELVKOSTREGNSKAP – AVFALL FRA HUSHOLDNINGENE
Forurensningsloven § 34 fastsetter følgende prinsipp når det gjelder selvkost: «Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av 
kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv . 
Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene . Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader . For avfall 
som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyrene ikke overstige kommunens 
kostnader .»

Modell fra Evidan Momentum AS er benyttet for beregning av selvkost i tråd med ovennevnte . Resultatet av gjennomgangen viser en 
samlet overdekning på 5,6 % for selvkostområdet .



NOTE 2 Endring i arbeidskapital  

BALANSEREGNSKAPET 2016 2015 ENDRING

Omløpsmidler 18 625 964 13 765 076

Kortsiktig gjeld 13 464 144 14 650 547

Arbeidskapital (A) 5 161 821 -885 471 6 047 292

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN SKYLDES BELØP SUM

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsregnskap 115 242 148

Inntekter investeringsregnskap 1 297

Innbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 26 287 376

Sum anskaffelse av midler 141 530 820 141 530 820

Anvendelse av midler

Utgifter driftsregnskap (ekskl . avskrivninger) 109 316 140

Utgifter investeringsregnskap 26 005 084

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 162 304

Sum anvendelse av midler 135 483 528 135 483 528

Anskaffelse – anvendelse av midler 6 047 292

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap (B) 6 047 292

(A = B)

Endring i arbeidskapital for 2016 er en økning på kr 6 047 292 .

NOTE 3 Fordringer og gjeld til deltaker-kommuner  

Pr. 31.12.16 FORDRING GJELD

213.890.110 Kundefordringer

Skien kommune 0

Porsgrunn kommune 0

Bamble kommune 0

Siljan kommune 0

232.890.000 Leverandørgjeld

Skien kommune  (305 728,45)

Porsgrunn kommune  (315 403,00)

Bamble kommune  0   

Siljan kommune 0

Sum gjeld og fordringer deltakerkommuner 0  (621 131,45)

Kapitalinnskudd fra deltakerkommuner
EIER/ 

ANSVARSDEL GJELD

Skien kommune 50,31 %  251 550,00 

Porsgrunn kommune 33,85 %  169 250,00 

Bamble kommune 13,51 %  67 550,00 

Siljan kommune 2,33 %  11 650,00 

Sum innskutt kapital konto 255.080.0100 100,00 %  500 000,00 
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NOTE 4 Bruk og avsetning av fond  

DISPOSISJONSFOND 2016 2015

Beholdning 01 .01 . 0,00 0,00

Bruk av fondet i driftsregnskapet 1 385 471,00 0,00

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0,00 0,00

Avsetninger til fond 1 385 471,00 0,00

Beholdning 31.12. 0,00 0,00

BUNDNE INVESTERINGSFOND 2016 2015

Beholdning 01 .01 . 500 000 500 000

Bruk av fondet i driftsregnskapet 0 0

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 0

Avsetninger til fond 0 0

Beholdning 31.12. 500 000 500 000

Eierkommunene er i 2016 fakturert for sin andel av akkumulert merforbruk i årene 2014/2015 . Etter vedtak er inntektene først 
avsatt til disposisjonsfond, siden brukt av fondet for å dekke inn tidligere års merforbruk .

NOTE 5 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)  

Regnskapet 2016 er avsluttet med et mindreforbruk på kr 4 665 608 i drift og et udekket merforbruk på kr 3 788 i investering . 
Styre/representantskap må fatte vedtak på hvordan mindreforbruket i drift skal  disponeres og hvordan merforbruk i investering 
skal inndekkes .



NOTE 6 Kapitalkonto   
DEBET KREDIT

Saldo 01 .01 .2016 0

Endringer i perioden -167 031

Salg av fast eiendom, anlegg,  utstyr, maskiner og transportmidler

Av- og nedskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transport midler

Salg av aksjer og andeler

Nedskriving av aksjer og andeler

Avdrag på utlån

Nedskriving av utlån

Bruk av lånemidler 26 000 000

Økt pensjonsforpliktelse

Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 26 005 084

Kjøp av aksjer og andeler

Oppskriving av aksjer og andeler

Utlån

Avdrag på eksterne lån

Pensjonsforpliktelser (inkl . arbeidsgiveravgift) 659 902

Endring skyldig arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser 23 518

Pensjonsmidler 493 110

Saldo 31.12.2016 -352 257

Sum debet/kredit 26 331 163 26 331 163

NOTE 7 Anleggsmidler (maskiner og utstyr)

Tomter

Utstyr 
gjenvinnings- 

stasjoner Bygninger SUM

Anskaffelseskost 01 .01 .16 0 0 0 0

Årets tilgang 20 000 000 157 258 5 847 826 26 005 084

Årets avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.16 20 000 000 157 258 5 847 826 26 005 084

Årets avskrivninger 0 0 0 0

Netto akk .nedskrivninger 0 0 0 0

Akk . avskr . og nedskr . 31 .12 .16 0 0 0 0

Bokført verdi pr. 31.12.16 20 000 000 157 258 5 847 826 26 005 084

Årets nedskrivninger 0 0 0 0

Økonomisk levetid 0 år 10 år 50 år

Avskrivningsplan Ikke avskrivbare Lineær Lineær
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ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD 2016 2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 488 968 462 943

Rentekostnad av årets pensjonsforpliktelse 51 871 26 243

Brutto pensjonskostnad 540 839 489 186

Forventet avkastning på pensjonsmidler -35 684 -15 164

Netto pensjonskostnad 505 155 474 022

Sum amortisert premieavvik -84 726 0

Administrasjonsomkostninger 45 182 43 391

Samlet kostnad 465 611 517 413

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, 
og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene . Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnader og regnskapsført 
premieavvik utgjør årets samlede pensjonskostnad .

PREMIEAVVIK 2016 2015

Forfalt premie (inkl . adm .kostn .) 493 259 432 687

Administrasjonskostnad -45 182 -43 391

Netto pensjonskostnad -505 155 -474 022

Premieavvik -57 078 -84 726

NOTE 9 Pensjon  

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld . 

Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er opptjent ved utgangen av 
året . Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering . Årets pensjons- 
kostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året . Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring påfølgende år .

GENERELT OM PENSJONSORDNINGENE I SELSKAPET
RiG har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Skien kommunale pensjonskasse . Ordningen gir ved full opptjening en 
alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget . 
 Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder .

Ansatte som er i RiGs tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler . AFP for 62–64 år er 
ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner .

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige 
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering . Det vil normalt være forskjell mellom betalt pensjonspremie og 
beregnet pensjonskostnad . Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, 
og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet . Premieavviket tilbakeføres igjen påfølgende år .

NOTE 8 Lønn til daglig leder og styrehonorar

Daglig leder har i perioden 01 .01–31 .12 .16 mottatt kr 863 098 i lønn, i tillegg kommer telefongodtgjørelse på kr 4 392 . 
 Arbeids givers andel av pensjonskostnaden for daglig leder utgjør kr 85 065 . Det ble utbetalt kr 100 650 i styrehonorar i 2016 .



SAMLET PREMIEAVVIK 2016 2015

Samlet premieavvik 01 .01 -96 672 0

Premieavvik for året inkl arbeidsgiveravgift -65 126 -96 672

Resultatført 1/1 av tidligere års premieavvik inkl  arbeidsgiveravgift 96 672 0

Samlet premieavvik 31.12 inkl arbeidsgiveravgift -65 126 -96 672

Herav oppført under omløpsmider 0 0

Herav oppført under kortsiktig gjeld -65 126 -96 672

Hvis netto pensjonskostnad  overstiger pensjonspremien skal negativt premieavvik utgiftsføres og balanseføres som 
 kortsiktig gjeld .

PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSMIDLER 2016 2015

Brutto påløpt forpliktelse 1 340 226 680 324

Pensjonsmidler 1 027 044 533 934

Netto pensjonsforpliktelse 313 182 146 390

Arb .g .avg av netto pensjonsforpliktelse 44 159 20 641

Pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift 357 341 167 031

Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv . anleggsmidler og langsiktig gjeld . 
 Nedenfor gis en spesifikasjon av innholdet i pensjonsforpliktelsene og -midlene .

SPESIFIKASJON PENSJONSFORPLIKTELSE 2016 2015

Estimert forpliktelse 01 .01 . 0 0

Faktisk forpliktelse 816 234 195 104

Årets opptjening 488 968 462 943

Rentekostnad 51 871 26 243

Utbetaling -16 847 -3 966

Amortisering estimatavvik 0 0

Brutto påløpt forpliktelse 1 340 226 680 324

SPESIFIKASJON PENSJONSMIDLER 2016 2015

Estimerte pensjonsmidler 01 .01 . 0 0

Faktiske pensjonsmidler 560 130 133 440

Innbetalt premie 493 259 432 687

Administrasjonskostnader -45 182 -43 391

Utbetalinger -16 847 -3 966

Forventet avkastning 35 684 15 164

Amortisering estimatavvik 0 0

Pensjonsmidler 1 027 044 533 934

Nedenfor spesifiseres estimatavvik for både pensjonsforpliktelser og -midler . Estimatavvik oppstår som følge av ny beregning i år av 
balanseførte forpliktelser og midler i fjor . Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn . 
Gjenstående avvik pr 31 .12 . er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/midler og regnskapsført saldo .

NOTE 9 fortsettelse  
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NOTE 10 Næringsavfall

Selskapet har i 2016 et underskudd i skattepliktig virksomhet (næringsavfall) på kr 1 .458 .284 . Underskuddet kan framføres og 
anvendes forutsatt at lovens vilkår er oppfylt .

NOTE 12 Avregning selvkost Greve Biogass

Kommunene har tildelt enerett til Greve Biogass AS for behandling av matavfall . Det knytter seg noen utfordringer til 
selvkost-avregningen i perioden frem til driften overtas av Lindum AS, som vant anbudskonkurransen . Selvkostregnskapet vil 
derfor ikke foreligge før Greve Biogass fremlegger sitt regnskap . Det forventes at selvkostavregningen resulterer i et positivt 
utestående beløp for RiG-kommunene . Størrelsen på beløpet er det vanskelig å si noe om .

NOTE 11 Langsiktig gjeld

Konto Långiver Lånebeløp Rentetype Rente Utløpsdato Lånetype

245 .355 .000 KLP kommune-
kreditt AS

26 000 000 Fast 1,75 % 09/09/66 Serielån

Lånet nedbetales med like store halvårlige avdrag á Nkr 260 .000 over 50 år . Første avdrag forfaller 09 .03 .2017 . 
 Påløpte  renter i 2016, kr 141 .721 er belastet regnskapet og avsatt som kortsiktig gjeld pr 31 .12 .16 .

ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSER 2016 2015

Faktisk forpliktelse 01 .01 . 816 234 195 104

Estimert forpliktelse 01 .01 . 680 324 0

Estimatavvik forpliktelse 01 .01 . -135 910 -195 104

Amortisert avvik i år forpliktelser 135 910 0

Samlet avvik forpliktelse 31.12. 0 -195 104

ESTIMATAVVIK MIDLER 2016 2015

Faktiske pensjonsmidler 01 .01 . 560 130 133 440

Estimerte pensjonsmidler 01 .01 . 533 934 0

Estimatavvik midler 01 .01 . -26 196 -133 440

Amortisert avvik i år midler 26 196 0

Samlet avvik midler 31.12. 0 -133 440

FORUTSETNINGER 2016 2015

Forventet avskastn .pensjonsmidler 4,60 % 4,65 %

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet årlig G- og pensjonsreg . 2,97 % 2,97 %

Det er utgiftsført kr 384 .944,39 i pensjonsutgifter i 2016 .

NOTE 9 fortsettelse  
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Forslag til Hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene med strategiske 

mål, tiltak og kostnader vil bli lagt frem for politisk  behandling i 2017 .  Tiltakene vil være 

rettet mot å oppfylle kravene i EUs  direktiv om sirkulærøkonomi, som ventelig vil stille 

krav om 60 % materialgjenvinning i 2025 økende til 65 % i 2030 .  Planen vil også legge 

vekt på å redusere renovasjons virksomhetens klimafotavtrykk .

ÅRSRAPPORT 2016
RENOVASJON I GRENL AND IKS

Rødmyr vil få en viktig funksjon når hovedplanens mål er vedtatt 
og tiltakene skal iverksettes . Eiendommen som er på rundt 
28 dekar, gir mange muligheter i det fremtidige arbeidet med å 
øke ombruk og materialgjenvinning, samt mulighet for å samle 
flere aktiviteter for ved det å skape kostnads- og miljø effektive 
løsninger .

PLUKKANALYSER

Plukkanalysene som opprinnelig skulle vært gjennomført 
i 2016, er skjøvet til 2017 . Det passer godt tidsmessig når 
 resultatene skal benyttes i forbindelse med neste benchmarking 
som er i 2018 . Det blir spesielt interessant å få tall for sorterings-
 effektiviteten etter at hele Grenland nå sorterer optisk .

32-33
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GJENVINNINGSSTASJONER

Det skal etter planen bygges ny gjenvinningsstasjon i Pasadalen  
i 2017 . Hvorvidt prosjektet tidsmessig og praktisk lar seg gjen-
nomføre som planlagt, avhenger av at det gis dispensasjon fra 
kravet om reguleringsplan og at det praktisk er mulig å gjennom-
føre detaljplanlegging, anbudskonkurranser og innkjøp på en 
 tids besparende og effektiv måte . Tiden er knapp, men vi arbeider 
likevel med mål om at det skal åpnes en ny og tidsmessig 
 gjen vinningsstasjon i Pasadalen høsten 2017 .

Gjenvinningsstasjonene står for om lag 55 % av den totale avfalls-
mengden, samtidig er sorteringseffektiviteten dårligere enn for 
avfall som hentes ved husstanden . I 2017 vil arbeidet med nytt 
anbud knyttet til behandling av restavfall fra gjenvinnings-
stasjonene påbegynnes . Det vil da bli vurdert tiltak på stasjonene 
for å redusere restavfallsmengden, samt krav til leverandør som 
kan bidra til å øke materialgjenvinningen .

Arbeidet med å øke materialgjenvinningen, må skje på flere 
fronter . Ett virkemiddel vil være umiddelbar melding av avvik fra 
renovatør til kundesenter, som igjen gir grunnlag for kommunika-
sjon mot kunden . Slikt system er kjøpt inn og vil bli implementert  
i løpet av 2017 .
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