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Vi tok i mot 

33 761 tonn 
med avfall på  

gjenvinningsstasjonene  
i Grenland i 2021 .
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Ca . 4 000  beholdere går ut  
og inn av lageret  

i løpet av året .

Foto: Tom Riis



Med et hjerte som «dunker» for miljø 
Dialog og samarbeid er nøkkelen til gode løsninger som er til det beste for innbyggerne, 
miljøet og en friskere klode .

En kjerneoppgave for RiG er å levere miljø- og kostnads-
effektive tjenester til innbyggerne i Grenland . Foregående 
års benchmarking viser størst forbedring innenfor 
resultatområdet prisnivå og miljøstandard, mens det 
innenfor øvrige resultatområder er mindre endringer . 

I 2020 rapporterte vi en materialgjenvinning på 57 %, 
mens landsgjennomsnittet lå på 41,1 % . For 2021 
 rapporterer vi en materialgjenvinning på 61,3 % . Det 
betyr at Grenlandsregionen er blant de beste i Norge .

Vi ser at tiltakene som ble vedtatt i Hovedplan for 
 renovasjonstjenester i Grenlandskommunene, har effekt 
og at effekten kommer tidligere enn antatt . Lokale 
aktører som Greve Biogass og Bjorstaddalen, har  
bidratt til kortreiste kretsløp og innovative løsninger . 

RiG bruker kontraktene aktivt for å få til økt material-
gjenvinning, og har sett gode resultater av det . I året 
som kommer er det spesielt forventninger til material-
gjenvinning av restavfall fra gjenvinningsstasjonene, 
som først kildesorteres på stasjonen og til sist sorteres 
av roboter i Bjorstaddalen .

Meningsutvekslingene og diskusjonene om RiG har vært 
«friske» i 2021, men resulterte til sist i at kommunene 
besluttet å endre renovasjonsløsningen fra dagens 
optisk sorteringssystem til egen dunk for matavfall og 
oppsamling av plast i sekk . 

Diskusjonen har ikke vært unik for Grenland, men  
har foregått flere steder i landet . Flere har landet på 
samme valg som Grenland, mens andre fremdeles  
er i prosess . 

Vi er trygge på at våre eiere har tatt rett beslutning .  
Ny ordning vil gi mer materialgjenvinning og ikke minst 
fjerne de grønne plastposene som har laget problemer 
når rester av dem har fulgt gjødsel ut på bondens jorder .

Samtidig ser vi at innføring av en dunk til ikke er det 
våre innbyggere «ønsker» seg mest . Vårt fokus vil 
derfor være å tilrettelegge de praktiske løsningene  
på best mulig måte, slik at våre innbyggere får et godt 
tjenestetilbud med utgangspunkt i den løsning som er 
valgt . Forberedelser og planlegging startet i 2021 og 
arbeidet drives av et dedikert team med et hjerte som 
«dunker» for miljø .

 
 

 

 
 
 
 
 
Anne Berit Steinseth
daglig leder
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Måloppnåelse
Hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlands-
kommunene (2018–2030) inneholder satsingsområder 
med tilhørende klart definerte mål .

Grenlandskommunene skal ha en  kostnadseffektiv   
avfalls ordning som gir mindre avfall, mer ombruk,  
økt  material gjenvinning, fornøyde  brukere og en 
 friskere klode .

Satsingsområder 

Avfallsreduksjon 
og ombruk

Sortering og material
gjenvinning

Klima og miljø

Brukertilfredshet

Kostnadseffektivitet
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Det en har 
 forlatt, er  
en annens  

skatt 

Foto: Tom Riis



Avfallsreduksjon og forbruk 
Dette satsingsområdet har ett primærmål . 

Økt ombruk 

MÅL 2025

3 %  
av brukbare/reparerbare 

 produkter skal innen 2025 tas 

ut av avfallet, ved gjenvinnings -

stasjonene og grov avfallsruta, 

og gå til ombruk . 

STATUS 2021

0,3 % 

av brukbare gjenstander 

er tatt ut til ombruk . 

Netto 105 tonn brukbare/reparerbare produkter er tatt ut til ombruk  
fra gjenvinningsstasjonene i 2021 . Andel til ombruk er økt med 64 %  
fra 2020 til 2021 . 

Frem til Eik og Rødmyr gjenvinningsstasjon får eget mottak med veiing 
av ombruksgjenstander, er det kun fra Pasadalen gjenvinningsstasjon  
vi kan hente ut tall . 

Mottak for ombruksgjenstander på Eik er under etablering og vil  
være klar til bruk i 2022 . Ny gjenvinningsstasjon på Rødmyr er under 
plan legging og forventes ferdig i 2023/2024 . 

VIKTIGSTE TILTAK FOR ØKT OMBRUK: 

• Ny ordning for ombruk på Eik gjenvinningsstasjon i Bamble . 

• Ny gjenvinningsstasjon på Rødmyr, med ombruksmottak .

• Etablere møteplasser for å hente ut brukbare gjenstander  

gratis, men i kontrollerte former og med personell  

tilstede ved   innkjøringen . 

• Uttak av brukbare gjenstander fra grovavfallsruta . 

Måloppnåelse 

Avfallsreduksjon og forbruk

3%
2019

0,2 % 4%
203020252020

0,2 %
2021

0,3 %
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Sortering og 
 materialgjenvinning 
Dette satsingsområdet har ett primærmål .

Materialgjenvinning

MÅL 2025

60 %  

materialgjenvinning av 

husholdnings avfall innen 

2025 . 65 % innen 2030 .

STATUS 2021

61,3 %  

av husholdningsavfallet 

ble materialgjenvunnet i 

2021 .

Målet for 2025 er oppnådd allerede i 2021 . 

En viktig faktor for måloppnåelsen er helårsvirkning av kontraktene for trevirke 
og fyllmasser . Den andre store faktoren er nedgang i restavfall og impregnert 
trevirke, som begge leveres til energigjenvinning . Men nye krav og endring  
av metoden for å definere hva som kan regnes som materialgjenvunnet avfall 
medfører at den reelle materialgjenvinningsprosenten vil gå ned . Og det betyr 
at vi fortsatt må legge ned betydelig arbeid for å nå målet for 2025 .

VIKTIGSTE TILTAK FOR Å BIDRA TIL ØKT MATERIALGJENVINNING:

• Stille krav til materialgjenvinning i nye kontrakter .

• Tiltak for bedre sortering på gjenvinningsstasjonene .

• Informasjonsarbeid og gode systemer for kildesortering  

for   innbyggerne .

Måloppnåelse 

Sortering og materialgjenvinning

60%
2020

57,0%
2017

36,9%
2018

36,2%
2019

36,3% 65%
20302021

61,3%
2025

OPPNÅDD 2021
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Klima og miljø 
Dette satsingsområdet har to primærmål, redusert 
 klimautslipp og  redusere mengden feilsortert farlig avfall 
og EE-avfall .

Redusert klimautslipp 

MÅL

40 %  
reduksjon i klima utslipp  

fra avfallshåndteringen, 

med utgangspunkt i  

 basisår 2015 .

STATUS 2021 

357 %  

som tilsvarer netto -8 200 tonn

lavere utslipp enn i 2015 .
Kilde: Benchmarking 2021

RiGs virksomhet har gått fra et netto utslipp på 2 .267 tonn  CO2- ekvivalenter  
i 2015, til en netto besparelse på –5 .933 tonn  CO2- ekvivalenter ved inngangen 
til 2021 . Klimautslippet er  dermed redusert med i alt 357 % .

KLIMAREGNSKAP RIG
(1000 tonn CO2-ekvivalenter)

(1000 tonn CO2-ekvivalenter) 2015 2017 2019 2021

Totale utslipp 25,5 23,6 16,5 19,5

Totale gevinster -23,2 -24,8 -27,2 -25,4

Netto 2,3 -1,2 -10,7 -5,9

Litt lavere, men langt over målsetting

Resultatet i 2021 er litt lavere enn i 2020 . Årsaken er hvordan beregnings-
modellen fanger opp materialgjenvinningen av trevirke . På grunn av 
transport etappen går verdien av materialgjenvinningen ned . Samtidig  
synker CO2-gevinsten av forbrenning, ettersom trevirke er en fraksjon  
som gir forholdsvis høy utnyttelse når det forbrennes .

Målet er likevel oppnådd med gode marginer, hovedsakelig  
på grunn av matavfallet som blir til biogass og at biogass  
benyttes som drivstoff i transporten .

Måloppnåelse 

Klima og miljø

40 %
2019

560%
2021

357%
2025

OPPNÅDD 2019
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Redusert feilsortert farlig avfall/EEavfall 

MÅL

50 %  
reduksjon i mengde feil-

sortert farlig avfall og 

 EE-avfall, samt redusere 

mengden som tømmes i 

 avløp, i naturen ol ., med 

 utgangspunkt i basisår 2014 .

STATUS 

9,1 %  

endring fra basisår 2014 .

Kilde: Plukkanalyse 2021

Årets resultat er en forbedring i forhold til 2014, men det er vanskelig  
å si noe om det er begynnelsen på en trend eller tilfeldige variasjoner . 
Mengdene ligger jevnt på at ca . 1 % av innholdet i restavfallsposene er 
farlig avfall eller EE-avfall som skulle vært sortert ut, for eksempel 
batterier, lyspærer, spraybokser osv .

VIKTIGSTE TILTAK FOR Å REDUSERE MENGDE FEILSORTERT 
 FARLIG AVFALL OG EEAVFALL:

• For å få ut farlig avfall og EE-avfall av restavfallet må vi 

 informere, motivere og bidra til å bygge gode vaner  gjennom 

 ulike målrettede aktiviteter .

50 %
20252019

0 %
2021

9,1 %
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Brukertilfredshet 
Dette satsingsområdet måles på brukertilfredshet 
og  kundetilfredshet .

Brukertilfredshet

MÅL

Min. 80 %  
generell brukertilfredshet 

med avfallsordningene i 

Grenland, i Avfall Norges 

renovasjons benchmarking .

STATUS 2020

84 %  

av brukerne er tilfreds . 
 Kilde: Benchmarking 2020

Kundetilfredshet

MÅL

Min. 90 %  
kundetilfredshet ved 

 gjenvinningsstasjonene .

STATUS 2020

82 %  
av kundene ved gjenvinnings-

stasjonene er tilfreds .
Kilde: Benchmarking 2020

Kostnadseffektivitet

MÅL

Min. 85 %
score for tjenester og 

 infrastruktur på Avfall 

 Norges renovasjons-

benchmarking for 

 kostnads effektivitet .

STATUS 2021

91 %
ble scoren for tjenester

og infrastruktur knyttet til

kostnadseffektivitet . En liten 

forbedring fra tidligere år .
Kilde: Benchmarking 2021

Måloppnåelse

Måloppnåelse 

Brukertilfredshet

Kostnadseffektivitet
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Plukkanalyse 2021
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Plukkanalyse 
2021 
Innholdet i sort avfallsbeholder fra 10 ulike 

 bo områder ble analysert . Totalt ble det analysert  

3,2 tonn avfall (restavfalls poser, blå poser og 

 grønne poser) . 

Det gjøres ved at  avfallet  samles inn og hver enkelt  
pose blir åpnet og analysert . Plukkanalysen gir oss 
kunnskap om hvor godt avfallet sorteres . Denne 
 kunnskapen er viktig for å fastslå  hvordan vi ligger  
an sett i forhold til  myndighetenes krav . 

Forslag til endring av avfalls forskriftens kap . 10, vil  
gi slike krav til utsortering:   

• Matavfall: 55 % innen 2025, stigende til 70 %  

innen 2035 .

• Plastemballasje: 50% innen 2028, stigende  

til 70 % i 2035 .

Plukkanalysen viser en beregnet utsortering på  
54,5 % for matavfall og 51,8% for plastemballasje . 
Sammenlignet med 2019, ser vi at det er vesentlig 
mindre glass- og metall emballasje i restavfallet .  
Det forteller oss at innføringen av en egen dunk for 
glass- og metallemballasje har hatt ønsket effekt .  
Ut over dette er et små endringer .

Sort avfallsbeholder for avfall til optisk sortering

• Hver innbygger kaster i snitt 170,8 kg avfall  

pr . år i den sorte dunken

• 61,1 % av restavfallet kunne vært kildesortert .  

Det tilsvarer 68,5 kg pr . innbygger

• 15 % av innholdet i blå poser er feilsortert

• 4,7 % av innholdet i grønne poser er feilsortert

 

6,4 %

37,3 %

2,6 %

12,1 %

2,4 %1,6 %

0,6 %2,8 %

0,9 %

33,2 %

Papp og papir

Matavfall inkl. tørkepapir

Sekker/poser til avfall

Plastemballasje

Glassemballasje

Metallemballasje

Annet metall

Gjenvinnbare tekstiler

Farlig avfall og EE-avfall

Øvrig avfall
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50,2 %

3,1 %

2,3 % 4,7 %

Matsvinn

Ikke-nyttbart

Tørkepapir

Grønne poser

Feilsorteringer

 

39,7 %

50,2 %

3,1 %

2,3 % 4,7 %

Matsvinn

Ikke-nyttbart

Tørkepapir

Grønne poser

Feilsorteringer

Matavfall og matsvinn

Restavfallsposen

I snitt kaster hver av oss 85,4 kg 
matavfall . 49,1 kg av dette er spiselig 
mat . Det er nesten 10 kg mer enn 
landsgjennomsnittet .

Foto: RiG



Benchmarking
RiG deltar i Avfall Norges renovasjonsbenchmarking  
som gjennomføres annethvert år (partallsår) . I 2021 deltok 
RiG i en mindre utgave av denne  benchmarkingen som  
kun tar for seg noen hoved punkter og gir oss en status  
for arbeidet .

Benchmarkingen i 2021 (basert på data fra 2020) viser 
forbedringer i forhold til året før, særlig på områdene 
prisnivå og miljøstandard . For miljø standard er det spesielt 
økt materialgjenvinning som har gitt forbedret resultat .

Tjenestestandard er også forbedret siden forrige bench-
marking . Og for samlet gjenvinning (materialgjenvinning  
og energigjenvinning) har RiG det beste resultatet av alle .  
Et av forbedringsområdene som vi jobber mye med er å 
sørge for så kostnadseffektiv behandling av avfallet som 
mulig . Årets benchmarking viser at vi har forbedret oss 
innenfor dette området .

Resultat

*) Kundemålingen ble utført i 2020

RESULTATOMRÅDE PRESTASJON

Miljøstandard Svært god

Kundetilfredshet Svært god*

Tjenestestandard Svært god

Prisnivå God

Driftseffektivitet God

Arbeidsmiljø Svært god

14 RENOVA SJON I GRENL AND IK S
ÅRSR APPORT 2021



15 RENOVA SJON I GRENL AND IK S
ÅRSR APPORT 2021

Nå tilbyr vi  

ekstra hjelp  
til besøkende på 

 gjenvinningsstasjonene .  
Vi hjelper til med  
løfting, bæring og 

 sortering .

Foto: Tom Riis



Tjenestetilbud
Renovasjon i Grenland har i 2021 allerede nådd 
2025-målet om 60 % materialgjenvinning . Ny  måle- 
 metode for materialgjenvinning vil imidlertid endre 
dette, slik at materialgjenvinngsprosenten vil bli  
noe lavere, men mer korrekt .

For å nå våre mål utvikler vi tjenestetilbudet med 
fokus på mest mulig effektiv avfallssortering for 
innbyggerne i Grenland . 

En ny bestillingstjeneste «Ekstra hjelp og veiledning 
på gjenvinningsstasjonen» er et av tiltakene som  
skal bidra til enda bedre sortering og økt material-
gjenvinning .

Total avfallsmengde var 60 306 tonn i 2021 . 

Det tilsvarer omtrent 560 kilo per innbygger . 

Det er en reduksjon på mer enn 50 kilo per 

 innbygger i forhold til 2020 . 
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Foto: Tom Riis

RiG tømmer  

ca . 2,5 mill  
beholdere hvert  

eneste år .



Tjenestetilbud
Gjenvinningsstasjoner
Prosentvis fordeling av den totale mengden 

på 33 761 tonn avfall som kom inn på 

gjenvinningsstasjonen i 2021 . Dette tilsvarer 

omtrent 313 kg per innbygger .

Gjenvinningsstasjonene
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33 761 
tonn

 
FORBRENNING

8 231  
tonn

 
DEPONI

58
tonn

 
OMBRUK

105  
tonn

75,1 % 24,4 % 0,2 % 0,3 %

MATERIAL 
GJENVINNING

25 367 
tonn

Foto: Tom Riis

105 tonn   
brukbare/reparerbare 
produkter er tatt ut til 

 ombruk fra gjenvinnings-
stasjonen i Pasadalen 

i 2021 .

Hva skjer med 
avfallet fra 
gjenvinnings
stasjonen?



Mer avfall materialgjenvinnes
Mer veiledning og fokus på sortering på gjenvinningsstasjonene har gitt  
resultat . Mengden restav fall på gjenvinningsstasjonene i forhold til total  
mengde avfall er er redusert betraktelig .

Mengden avfall levert på gjenvinningsstasjonene øker
Mengden avfall levert på gjenvinningsstasjonene øker

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale mengder 32 716 31 646 33 112 32 418 34 955 39 838 33 761

Ombruk 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,2 % 0,2 %   0,3 %

Materialgjenvinning 31,9 % 29,9 % 30,0 % 29,7 % 31,2 % 65,9 % 75,1 %

Forbrenning 60,1 % 59,8 % 60,4 % 58,5 % 53,2 % 30,3 % 24,4 %

Deponering 8,0 % 10,3 % 9,5 % 11,8 % 15,4 % 3,6 %   0,2 %

Den totale mengden avfall på gjenvinningsstasjonen er redusert 

• I 2020 benyttet mange hjemmetilværelsen til å pusse opp,  

og dette så vi direkte resultat av i avfallshåndteringen, med 

stor økning av trevirke, impregnert trevirke og fyllmasser .

• I 2021 ser vi at den totale mengden avfall reduseres, noe  

som kan skyldes at folk er ferdige med å pusse opp . I tillegg  

har prisene på byggmaterialer økt betraktelig .

Besøkende på gjenvinningsstasjonene

Totalt antall besøkende 211 973 

Pasadalen:  99 372 
Rødmyr:  93 101 
Eik:  19 500
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8

15,89 %

PAPP, 
PAPIR OG 
DRIKKE-

KARTONG

4 217
tonn

56,22 %

 14 924 
tonn

6,39 %

GLASS- OG 
METALL-

EMBALLASJE

1 697
tonn

18,66 %

4 955
tonn

2,81 %

PLAST- 
EMBALLASJE

746
tonn

0,02 %

FARLIG 
AVFALL/

EE

6
tonn

MAT-
AVFALL

REST-
AVFALL

Tjenestetilbud
Husstandsinnsamling
Prosentvis fordeling av den totale mengden  

på 26 545 tonn avfall som ble hentet inn  

hos  husholdningene i 2021 . Dette tilsvarer  

omtrent 246 kg per innbygger .

Husstandsinnsamling
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100 000  
beholdere ble adresse-
merket i 2021 . Adresse-

merkingen er RiGs digitale 
infrastruktur som  

vil danne grunnlaget for  
utvikling av fremtidens  

renovasjonsløsning .
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26 545 
tonn

MATERIAL 
GJENVINNING

11 615  
tonn

 
FORBRENNING

14 930  
tonn

Foto: Tom Riis

43,8 % 56,2 %

Hva skjer med 
avfallet fra 
 husholdningene?



Den totale mengden avfall har økt igjen

Mengde avfall hentet inn fra husholdningene
Mengde avfall hentet inn fra husholdningene  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale mengder 25 120 26 911 26 761 26 544 26 304 25 807 26 545

Materialgjenvinning 44,2 % 46,5 % 45,3 % 44,2 % 43,0 % 43,1 % 43,8 %

Forbrenning 55,8 % 53,5 % 54,7 % 55,8 % 57,0 % 56,9 % 56,2 %

I 2021 ser vi en liten økning i materialgjenvinningsgraden, sammenlignet med 
de to foregående årene . Vi registrerer en liten forbedring i kildesortering av 
matavfall . Andelen utsortert matavfall har økt med ca . 11 % fra 2020, og bidrar 
dermed noe til økningen i graden av materialgjenvinning .

Den totale mengden avfall har økt og er tilbake til «normalnivå» sammenlignet 
med tallene fra 2016-2019 . 
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Styrets beretning
Styrets virksomhet

Styret har hatt åtte styremøter . Møtene har behandlet saker som tilligger styret 
i henhold til lov og selskapsavtale, totalt 68 saker . Det er avholdt tre representant-
skapsmøter . Representantskapet har behandlet 14 saker .

Utover dette er det avholdt ett eiermøte og ett dialog-/informasjonsmøte med 
representantskapet .

Årets regnskap

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

Eierkommunene har tildelt selskapet enerett for innsamling, sortering og 
 behandling av avfall fra husholdninger og kommunale virksomheter . Styret 
har i sak 41/2017 fattet vedtak om å videretildele deler av denne eneretten til 
 Bjorstaddalen Husholdning AS, avgrenset til å gjelde optisk sortering av avfallet . 
Som følge av vedtak om å endre renovasjonsordningen til egen dunk for mat- 
avfall og sekk til oppsamling av plastemballasje, er deler av eneretten trukket 
tilbake sak 49/2021 . Styret har i sak 50/2021 vedtatt prinsipper for praktisering  
av fortrinnsrett for ansatte ved optisk sorteringsanlegg som blir overtallige .

Driftsinntektene endte på 149 .149 .816 . Driftsutgiftene var på kr 146 .325 .399 .  Etter 
eksterne finanstransaksjoner er ordinært resultat et overskudd på kr 737 .951 . 

Selskapet driftes etter prinsippet om selvkost jf . forurensningslovens §34 . 
 Resultatet for 2021 viser etter avsluttet selvkost, en samlet overdekning på  
kr 12 .516 .142 . Innenfor selvkostområdet avfall fra husholdninger, er overdekningen 
på kr 7 .894 .315 . Overdekningen er avregnet mot kommunene . I skattepliktig 
virksomhet, som er næringsavfall/avfall fra kommunale virksomheter, er over-
dekningen kr 4 .621 .827 . Overdekningen er bokført som egen avsetning, som 
avregnes mot kundene slik at denne delen av virksomheten også håndteres  
som selvkost .

Den viktigste årsaken til overskuddet, er høye råvarepriser og ved det betydelig 
høyere salgsinntekter spesielt for papir/papp og kompleksmetall . I tillegg er  
det arbeidet effektivt med en optimalisering av bemanningen ved gjenvinnings-
stasjonene, som ble overtatt for egendrift 1 .1 .2021 . Lavere avfallsmengder  
i 2021, sammenlignet med 2020, bidro også .

Investeringsregnskapet for 2021 er avsluttet med et udekket beløp på kr 247 .920 .

Basert på at selskapet hver måned fakturerer kommunene et akontobeløp 
 tilstrekkelig til å dekke selskapets forpliktelser, var likviditeten tilfredsstillende 
per 31 .12 .2021 . 

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

 

Styrets beretning
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Anvendelse av overskudd

Driftsregnskapet for 2021 viser et regnskapsmessig resultat på kr 0 .  Ordinært 
resultat kr 737 .951 er avsatt til disposisjonsfond . (Jfr . Forskrift om økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner  
mv § 4-3) .

Arbeidsmiljø

Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse . Resultatene fra undersøkelsen 
er gjennomgående gode .

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

Sykefravær

Sykefraværet har vært på 12,3 % . Sykefraværet fordeler seg med et langtidsfravær 
på 12,3 % og et korttidsfravær på 3,1 % .

Ulykker

Det har ikke vært ulykker eller hendelser med personskade . Det har vært to 
tilfeller med materielle skader; skade på hytte gravemaskin og skade på en 
 personbil i forbindelse med stamping av containere . Aktuelle rutiner er gjennom-
gått og oppdatert for å redusere fremtidig risiko .

Likestilling

Det er per 31 .12 .2021 26 årsverk i selskapet, fordelt på seks kvinner og 20 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 miljøeffektiv drift, som reduserer avfallets negative påvirkning på det ytre 
miljøet, samtidig som ressursutnyttelsen blir best mulig .

RiG driver 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 tjenesten .

 . 

Skien, 28 . februar 2022
Styret i Renovasjon i Grenland IKS

Marco Gozzi
Styremedlem

Kjersti Førstøyl 
Styremedlem

May Rostad
Styrets leder

Torbjørn Krogstad
Styrets nestleder

Leidulf Aakre
Styremedlem
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Selskapsavtalen angir hvordan kostnadene skal fordeles 
mellom kommunene . Variable kostnader knyttet til kjøp av 
varer og tjenester m .v . faktureres den enkelte kommune 
etter faktisk forbruk der det er mulig . Andre kostnader 
fordeles etter vektet innbyggertall .

Årsregnskap
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Driftsregnskap

DRIFTSINNTEKTER
Note

Regnskap  
2021

Revidert 
budsjett 2021

Opprinnelig 
budsjett 2021

Regnskap  
2020

Salg av verdifraksjoner  -12 799 586  -5 100 000  -5 100 000  -5 822 848 

Gebyrinntekter gjenvinnings-
stasjonene

 -7 913 454  -8 000 000  -14 000 000 -8 329 956

Renovasjonstjenester kommuner  -115 655 684  -123 526 000 -117 526 000  -116 898 532 

Næringsavfall 12 -11 634 838  -15 984 000  -15 984 000  -15 505 605 

Overføringer med krav til motytelser   -1 146 255  -    -    -523 469 

Sum driftsinntekter 1  149 149 816  152 610 000  152 610 000  147 080 410 

DRIFTSUTGIFTER Note

Regnskap  

2020 Revidert budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2020

Regnskap  

2019

Lønnsutgifter 11  14 595 223  16 454 000  16 454 000  8 660 991 

Sosiale utgifter 11  2 584 353  4 077 000  4 077 000  2 264 253 

Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i komm . tjenesteprod .  21 959 424  23 482 000  23 482 000  19 278 816 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon  100 406 632  99 367 000  99 367 000    109 002 075 

Overføringer  584    -    -    - 

Avskrivninger 8  6 779 184  15 055 000  15 055 000  6 611 392 

Sum driftsutgifter 1  146 325 399  158 435 000  158 435 000  145 817 527 

Driftsresultat 2 824 417  5 825 000  5 825 0000  1 262 883 
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EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Note

Regnskap  
2021

Revidert 
budsjett 2021

Opprinnelig 
budsjett 2021

Regnskap  
2020

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -222 220  -    -    -337 001 

Valutagevinst  -1 052  -    -    - 

Sum eksterne finansinntekter  223 272          337 001 

Finansutgifter Note

Regnskap  

2020 Revidert budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2020

Regnskap  

20198

Renteutgifter, provisjon og andre 
finansutgifter 13  860 242  1 340 000  1 340 000  1 290 344 

Valutatap -  -    -    2 273   

Avdragsutgifter 13  8 228 680  10 200 000  10 200 000  8 228 680 

Sum eksterne finansutgifter  9 088 922  11 540 000  11 540 000  9 521 297 

Resultat eksterne 
 finansieringstransaksjoner  8 865 650  11 540 000  11 540 000 9 184 296 

Motpost avskrivninger 8  -6 779 184  -15 055 000  -15 055 000  -6 611 392 

Ordinært resultat 737 951  2 310 000  2 310 000  1 310 021 

AVSETNINGER

Note

Regnskap  

2020 Revidert budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2020

Regnskap  

20198Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskaps-
messige mindre forbruk  -  -    -    -294 251   

Bruk av disposisjonsfond -  -2 303 000  -2 303 000    -1 015 770   

Sum bruk av avsetninger    2 303 000  2 303 000    1 310 021   

Avsetninger Note

Regnskap  

2020 Revidert budsjett 2020 Opprinnelig budsjett 2020

Regnskap  

20198

Avsetninger disposisjonsfond 5  737 951    -    -  - 

Sum avsetninger 5  737 951           

Regnskapsmessig resultat 6  0  7 000    7 000    0 
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Balanseregnskap 

EIENDELER
Note 2021 2020

(A) Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 8  68 421 398  70 608 380 

Utstyr, maskiner og transportmidler 8  33 423 057  20 459 026 

Aksjer og andeler 15  48 700  48 700 

Pensjonsmidler 11  8 963 274  5 124 427 

Sum anleggsmidler  110 856 429  96 240 532 
EIENDELER Note 2020 2019

(B) Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 4, 13  -9 371 952  3 568 288 

Premieavvik 11  1 439 010 -

Kasse, bankinnskudd  33 068 198  23 129 175 

Sum omløpsmidler 2  25 135 256  26 697 462 

Sum eiendeler (A + B)  135 991 685  122 937 994 
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EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2021 2020

(C) Egenkapital

Disposisjonsfond 5  -3 257 349  -2 519 397 

Bundne investeringsfond 4, 5  -500 000  -500 000 

Udekket i kapitalregnskapet  247 920    - 

Kapitalkonto 7  -12 242 292  -6 767 640 

Sum egenkapital  15 751 720  9 787 037 
EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

(D) Gjeld
LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelse 11  -6 213 637  -5 992 026 

Andre lån 13  -92 400 500  -90 095 180 

Sum langsiktig gjeld  98 614 137  96 087 206 
EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld 5, 13  -21 625 828  -16 979 437 

Premieavvik 11  -  -84 314 

Sum kortsiktig gjeld 3  21 625 828  17 063 751 

Sum gjeld (D) 120 239 965 113 150 957 

Sum egenkapital og gjeld (C + D)  135 991 685  122 937 994 

Balansens nettosum         
EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

(E) Memoriakonti

Ubrukte lånemidler    6 614 314 

Andre memoriakonti  -    -   

Motkonto for memoriakontiene    -6 614 314

Sum memoriakonti         

Skien, 28 . februar 2022
Styret i Renovasjon i Grenland IKS

Marco Gozzi
Styremedlem

Kjersti Førstøyl 
Styremedlem

May Rostad
Styrets leder

Torbjørn Krogstad
Styrets nestleder

Leidulf Aakre
Styremedlem
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Kapitalregnskap

Investeringsutgifter

Note Regnskap  
2021

Budsjett  
2021

Regnskap  
2020

Lønnsutgifter  1 018 447  1 160 000  352 767 

Sosiale utgifter  299 365  280 000  94 291 

Kjøp av varer og tjenester som inngår  
i tjenesteproduksjon  11 901 785  12 557 000  2 902 032 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon  4 336 637  4 855 000    76 830 

Sum utgifter  17 556 234  18 852 000  3 425 920 

Finansutgifter
Note Regnskap 2020 Budsjett 2020 Regnskap 2019

Dekning av tidligere års udekket  -    -    - 

Kjøp av aksjer og andeler  -    -    - 

Sum finanstransaksjoner           

Finanseringsbehov  17 556 234  18 852 000  3 425 920 

Finansiering

Bruk av lån 12  -17 148 314  -18 852 000  -3 425 920 

Tilskudd fra andre  -160 000    -    - 

Sum finansiering  17 308 314  18 852 000  3 425 920 

Udekket 6  247 920        
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Noter til regnskapet

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 . Anordnings-
prinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året, som vedrører 
selskapets virksomhet skal fremgå av drifts- eller kapitalregnskapet i regnskapsåret, enten de er betalt eller 
ikke .

DRIFTS OG KAPITALREGNSKAP

Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet .

Inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntektsføres i kapitalregnskapet . Andre 
inntekter som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i kapitalregnskapet . Alle investeringer utgiftsføres 
i kapitalregnskapet 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 
anleggs midlet .  Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk .

Avskrivning og nedskrivning av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i selskapets drifts- eller kapitalregnskap .

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi .

Langsiktig gjeld er vurdert til opptakskost .

37 RENOVA SJON I GRENL AND IK S
ÅRSR APPORT 2021



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 .»

ETTERKALKYLE SELVKOST TOTALT SKIEN 
(Abonnenter)

BAMBLE 
(Abonnenter)

PORSGRUNN 
(Abonnenter)

SILJAN 
(Abonnenter)

Eierbidrag  123 558 280  58 704 280  20 701 120  41 002 880  3 150 000 

Øvrige driftsinntekter  19 841 480  9 803 675  3 019 873  6 545 705  472 227 

Driftsinntekter  143 399 760  68 507 955  23 720 993  47 548 585  3 622 227 

Direkte driftsutgifter  126 735 545  58 671 256  22 223 437  42 490 791  3 350 061 

Avskrivningskostnad  7 187 947  3 594 322  1 227 283  2 207 114  159 228 

Kalkulatorisk rente (1,39 %)  1 581 953  794 972  268 981  483 145  34 855 

Driftskostnader  135 505 445  63 060 550  23 719 701  45 181 050  3 544 144 

Resultat 7 894 315 5 447 405 1 292 2 367 535 78 083 

Kostnadsdekning i % 105,8 % 108,4 % 100,0 % 105,2 % 102,2 %

Totalt kr 7 .894 .316 er avregnet kommunene - fordelt som følger: 

Skien kommune til gode  5 447 405 

Bamble kommune til gode  1 292 

Porsgrunn kommune til gode  2 367 536 

Siljan kommune til gode  78 083 

NOTE 1 forts. 

NOTE 2 Salgsinntekter fra fraksjoner  inkl. andel næring

Salg av kompleksmetall og papir følger internasjonale konjunkturer . I 2021 har salg av disse  
verdifraksjonene gitt høye inntekter sammenlignet med 2020 .

Andre verdifraksjoner er mer stabile som følge av at de inngår i en produsentansvarsordning der  
godtgjøringen kommuner/interkommunale selskaper får, har vært stabile gjennom flere år .

2021 2020

Plastemballasje -879 268 -858 484 

Glass-/metallemballasje -923 821 -884 030 

Papir/Papp -4 109 598 -251 636 

Farlig avfall -349 768 -46 662 

Kompleksmetall -5 654 841 -2 635 235 

EE-avfall -424 334 -532 494 

Salg av timer til GVB AS -229 500 -307 927 

Betaling gjenvinningsstasjonene -7 913 454 -8 329 956 

Annet -183 051 -332 896 

Sum salg 20 667 635 14 179 320 
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NOTE 3 Endring i arbeidskapital

BALANSEREGNSKAPET SALDO 01.01. SALDO 31.12. ENDRING

Omløpsmidler 26 697 462 25 135 256 -1 562 206

Kortsiktig gjeld 17 063 751 21 625 828 4 562 077

Sum endring i balansen 9 633 711 3 509 428 -6 124 283

Arbeidskapital (A) 6 124 283

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN SKYLDES: BELØP SUM

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsregnskap -149 149 816 -

Inntekter kapitalregnskap -17 308 314 -

Innbetaling ved eksterne finanstransaksjoner - -

Sum anskaffelse av midler 166 458 130 166 458 130

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN SKYLDES: BELØP SUM

Anvendelse av midler

Utgifter driftsregnskap (ekskl . avskrivninger) 139 546 215 -

Utgifter kapitalregnskap 17 556 234 -

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 8 865 650 -

Sum anvendelse av midler 165 968 099 165 968 099

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN SKYLDES: SUM

Anskaffelse – anvendelse av midler 490 031

Endring memoria – ubrukte lånemidler 6 614 314

Endring arbeidskapital i drifts og kapitalregnskap (B) 6 124 283

(A = B) 

Endring i arbeidskapital for 2021 er en reduksjon på kr . 6 .124 .283 .
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NOTE 4 Fordringer og gjeld til deltakerkommuner 

Pr. 31.12.20 FORDRING GJELD

213.890.100 Kundefordringer Næring

Skien kommune  (7 001) -

Porsgrunn kommune  -   -

Bamble kommune  -   -

Siljan kommune  -   -

Pr. 31.12.20 FORDRING GJELD

213.890.110 Kundefordringer

Skien kommune  (6 799 056) -

Porsgrunn kommune  (2 953 420) -

Bamble kommune  (1 615) -

Siljan kommune  (97 603) -
Pr. 31.12.20 FORDRING GJELD

232.890.000 Leverandørgjeld

Skien kommune -  (490 341)

Porsgrunn kommune -  -   

Bamble kommune -  -   

Siljan kommune -  -   

Sum gjeld og fordringer deltakerkommuner  (9 858 696)  (490 341)

Avregning selvkost husholdning for 2021 er belastet regnskapet og fremkommer  
i kreditsaldo på kundefordinger pr 31 .12 .2021 .

Pr. 31.12.20

Kapitalinnskudd fra deltakerkommuner Prosent GJELD

Skien kommune 50,31 %  251 550 

Porsgrunn kommune 33,85 %  169 250 

Bamble kommune 13,51 %  67 550 

Siljan kommune 2,33 %  11 650 

Sum innskutt kapital konto 255.080.0100 100,00 %  500 000 

NOTE 5 Bruk og avsetning av fond 

DISPOSISJONSFOND 2021 2020

Beholdning 01 .01 . 2 519 397 3 535 167

Bruk av fondet i driftsregnskapet - 1 310 021

Bruk av fondet i kapitalregnskapet - -

Avsetninger til fond 737 951 294 251

Beholdning 31.12. 3 257 349 2 519 397

BUNDNE INVESTERINGSFOND 2021 2020

Beholdning 01 .01 . 500 000 500 000

Bruk av fondet i driftsregnskapet 0 0

Bruk av fondet i kapitalregnskapet 0 0

Avsetninger til fond 0 0

Beholdning 31.12. 500 000 500 000
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NOTE 6 Regnskapsmessig resultat
Driftsregnskapet 2021 viser et regnskapsmessig resultat på kr 0 .    
Kapitalregnskapet 2021 er avsluttet med udekket beløp på kr 247 920 .    

NOTE 7 Kapitalkonto
DEBET KREDIT

Saldo 01 .01 .2021  6 767 640

ENDRINGER I PERIODEN
DEBET KREDIT

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

Av- og nedskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 6 779 184 -

Nedskriving av utlån - -

Bruk av lånemidler 17 148 314 -

Økt pensjonsforpliktelse - -

Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler - 17 556 234

Avdrag på eksterne lån - 8 228 680

Pensjonsforpliktelser (inkl . arbeidsgiveravgift) 668 614 -

Endring skyldig arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser - 447 003

Pensjonsmidler - 3 838 847

Saldo 31.12.2021 12 242 292 

Sum debet/kredit 36 838 404 36 838 404

NOTE 8 Anleggsmidler (maskiner og utstyr)

Tomter og  
ikke avskrivb.

Maskiner, 
verktøy, 

inventar og 
utstyr

Ikke faste 
anlegg

Faste  
anlegg Bygninger Sum

Anskaffelseskost 01 .01 .21 20 302 779 - 20 459 026 40 307 588 9 998 013 91 067 405

Årets tilgang - 8 742 300 7 529 472 1 284 462 - 17 556 234

Årets avgang - - - - - -

Anskaffelseskost 31.12.21 20 302 779 8 742 300 27 988 497 41 592 050 9 998 013 108 623 639

Årets avskrivninger - - 3 307 740 2 778 296 693 148 6 779 184

Netto akk .nedskrivninger - - - - - -

Akk . avskr . og nedskr . 31 .12 .21 - - 3 307 740 2 778 296 693 148 6 779 184

Bokført verdi pr. 31.12.22 20 302 779 8 742 300 24 680 757 38 813 754 9 304 865 101 844 455

Årets nedskrivninger - - - - - -

Økonomisk levetid 0 10 7 15 Lager 40
Adm .bygg 50

Avskrivningsplan Ikke avskrivbare Lineær Lineær Lineær Lineær
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NOTE 9 Lønn til daglig leder og styrehonorar
Daglig leder har i perioden 01 .01 .–31 .12 .21 mottatt kr 1 131 520 i lønn, i tillegg kommer telefongodtgjørelse  
på kr 4 392 . Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden for daglig leder utgjør kr 152 080 . Det ble utbetalt  
kr 117 000 i styrehonorar i 2021 .    

NOTE 11 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 RiG's 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 10 Godtgjørelse til revisor 

Det er i 2021 bokført kr 40 145 i godtgjørelse til revisor, fordelt som følger:

Regnskapsrevisjon  35 000 

Rådgivning  5 145 
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ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD 2021 2020

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 957 914 1 116 519

Rentekostnad av årets pensjonsforpliktelse 197 474 202 025

Brutto pensjonskostnad 1 155 388 1 318 544

Forventet avkastning på pensjonsmidler -274 548 -180 057

Netto pensjonskostnad 880 840 1 138 487

Sum amortisert premieavvik -19 049 -8 493

Administrasjonsomkostninger 191 320 105 907

Samlet kostnad 1 053 111 1 235 901

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 2021 2020

Forfalt premie (inkl . adm .kostnader) 2 333 343 1 170 499

Administrasjonskostnad -191 320 -105 907

Netto pensjonskostnad -880 840 -1 138 487

Premieavvik 1 261 183 73 895

SAMLET PREMIEAVVIK 2021 2020

Samlet premieavvik 01 .01 -84 314 -49 670

Premieavvik for året inkl arbeidsgiveravgift 1 439 010 -84 314

Resultatført 1/1 av tidligere års premieavvik inkl  arbeidsgiveravgift 84 314 49 670

Samlet premieavvik 31.12. inkl. arbeidsgiveravgift 1 439 010 84 314

Herav oppført under omløpsmider 1 439 010 -

Herav oppført under kortsiktig gjeld - 84 314

Hvis netto pensjonskostnad overstiger pensjonspremien skal negativt premieavvik utgiftsføres og balanseføres 

som kortsiktig gjeld . Positivt premieavvik inntektsføres og balanseføres som kortsiktig fordring .

PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSMIDLER 2021 2020

Brutto påløpt forpliktelse 6 553 426 5 884 812

Pensjonsmidler 8 963 274 5 124 427

Netto pensjonsforpliktelse -2 409 848 760 385

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse -339 789 107 214

Pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift 2 749 637 867 599

Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv . anleggsmidler og 

 langsiktig gjeld . Nedenfor gis en spesifikasjon av innholdet i pensjonsforpliktelsene og -midlene .

NOTE 11 forts. 

43 RENOVA SJON I GRENL AND IK S
ÅRSR APPORT 2021



NOTE 11 forts. 

SPESIFIKASJON PENSJONSFORPLIKTELSE 2021 2020

Estimert forpliktelse 01 .01 . - 196 849

Faktisk forpliktelse 5 851 076 4 548 142

Årets opptjening 957 914 1 116 519

Rentekostnad 197 474 202 025

Utbetaling -453 038 -178 723

Amortisering estimatavvik - -

Brutto påløpt forpliktelse 6 553 426 5 884 812

SPESIFIKASJON PENSJONSMIDLER 2021 2020

Estimerte pensjonsmidler 01 .01 . - 340 610

Faktiske pensjonsmidler 6 999 741 3 717 891

Innbetalt premie 2 333 343 1 170 499

Administrasjonskostnader -191 320 -105 907

Utbetalinger -453 038 -178 723

Forventet avkastning 274 548 180 057

Amortisering estimatavvik - -

Pensjonsmidler 8 963 274 5 124 427

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 aktuar-
beregnet pensjonsforpliktelse/midler og regnskapsført saldo .

ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSER 2021 2020

Faktisk forpliktelse 01 .01 . 5 851 076 4 744 991

Estimert forpliktelse 01 .01 . 5 884 812 4 548 142

Estimatavvik forpliktelse 01 .01 . 33 736 -196 849

Amortisert avvik i år forpliktelser -33 736 196 849

Samlet avvik forpliktelse 31.12.  

ESTIMATAVVIK MIDLER 2021 2020

Faktiske pensjonsmidler 01 .01 . 6 999 741 4 058 501

Estimerte pensjonsmidler 01 .01 . 5 124 427 3 717 891

Estimatavvik midler 01 .01 . -1 875 314 -340 610

Amortisert avvik i år midler 1 875 314 340 610

Samlet avvik midler 31.12.  

FORUTSETNINGER 2021 2020

Forventet avkastning pensjonsmidler 3,50 % 4,00 %

Diskonteringsrente 3,00 % 3,50 %

Forventet årlig lønnsvekst 1,98 % 2,48 %

Pensjonsregulering 1,22 % 1,71 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering 1,98 % 2,48 %

Det er utgiftsført kr . 705 .174 i pensjonsutgifter i 2021 .
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NOTE 12 Næringsavfall
Det er et 0-resultat i skattepliktig virksomhet (næringsavfall) for 2021 .      
Avregning for selvkost, kr 4 621 827 er avsatt i regnskapet og krediteres næringskunder på første fakturering 
i 2022 .

NOTE 13 Langsiktig gjeld 
Konto Långiver Saldo 

31.12.21
Rente Løpetid Forfallsdato Lånetype

245 .355 .000 KLP kommunekreditt AS  23 243 000 1,30 % 50 09 .09 .2066 Serielån

245 .355 .100 Kommunalbanken Norge AS  18 075 200 1,20 % 15 18 .10 .2032 Serielån

245 .355 .100 Kommunalbanken Norge AS  8 740 000 1,20 % 15 04 .05 .2033 Serielån

245 .355 .000 KLP kommunekreditt AS  3 585 500 1,30 % 10 19 .04 .2028 Serielån

245 .355 .100 Kommunalbanken Norge AS  13 328 150 1,20 % 7 01 .04 .2026 Serielån

245 .355 .100 Kommunalbanken Norge AS   7 028 650  1,20 % 15 03 .04 .2034 Serielån

245 .355 .000 KLP kommunekreditt AS  8 700 000 0,89 % 10 09 .10 .2031 Serielån

245 .355 .100 KLP kommunekreditt AS  2 400 000 0,79 % 15 09 .10 .2036 Serielån

245 .355 .100 KLP kommunekreditt AS  7 300 000 1,30 % 7 09 .10 .2028 Serielån

1,20 % Porteføljens vektede gj .sn .kupongrente

9, 14 Vektet gj .snittlig kapitalbinding

Sum  92 400 500

Lån nedbetales med like store halvårlige avdrag . Det er i 2021 innløst lån på kr 7,866 mill . knyttet til 
 ferdigstilte prosjekter .  Påløpte renter i 2021, kr 264 .809 er belastet regnskapet og avsatt som kortsiktig  
gjeld pr 31 .12 .21 .

NOTE 15 Aksjer og andeler i varig eie

Konto Selskapets navn Eierandel Markedsverdi Bokført verdi pr 31.12.2021

221 .200 .000 Sirkulær Bestiller AS 15,71 %  48 700  48 700  

Grenland Vestfold Bestiller AS har i 2021 endret navn til Sirkulær Bestiller AS .

Reduksjon i eierandel (fra 19,48 %) kommer som følge av emisjon i 2021 .

NOTE 14 Minimumsavdrag

MINSTEAVDRAG  UTEN AVSKRIVBARE ANLEGGSMIDLER Beløp

Beregnet minimumsavdrag  6 868 330 

Betalte avdrag  8 228 680 

Differanse mellom beregnet og betalte avdrag  1 360 350 

AVSKRIVNINGER

Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31 .12 .20  70 764 626 

Bokført verdi lånegjeld 31 .12 .20  71 695 180 

Avskrivninger  6 779 184 
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Bruene 1 
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Til representantskapet i Renovasjon i Grenland IKS 

 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Renovasjon i Grenland IKS som viser et ordinært resultat 
på kr 737 951 og et regnskapsmessig resultat i balanse.  Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2021, driftsregnskap og kapitalregnskap for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til selskapet per 

31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett og 
årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing 
(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
 
Årsberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet 
ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen 
og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av 
årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. 
Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har 
ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og 
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

Forseglet av

Posten Norge

•   LISBET FINES, 02.03.2022

Dokumentet er signert digitalt av:
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Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en 
dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, 
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en 
høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet 
med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger - 
revisjonsberetning nr. 4. 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
  
Skien, 02. mars 2022 
Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 
 
 
Lisbet Fines 
oppdragsansvarlig/statsautorisert revisor 
 

Forseglet av

Posten Norge

•   LISBET FINES, 02.03.2022

Dokumentet er signert digitalt av:
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Adressemerking

RiG inviterer til  
nasjonalt samarbeid

Markedsdialog om ombruk

RiG samler 
 kompetansen

Høsten 2021 tok Renovasjon i  Grenland 

initia tivet til å starte et fagforum med  

ti andre IKS og  renovasjonsselskaper, 

med fokus på å dele erfaringer og 

videre utvikle bruken av RFID-teknologi 

for elektronisk tømmeregis trering .

Det ble avholdt tre digitale samlinger i 

fagforumet . I tillegg har RiGs prosjekt-

leder holdt foredrag om temaet 

på KOMTEK-dagene 2021 . 

RiG har som mål å øke andelen varer som 

går til ombruk, isteden for at det  ender 

opp som avfall . Høsten 2021  inviterte RiG 

til markeds   di alog for å finne samarbeids-

partnere og  ombruksløsninger til den  

nye  gjenvin ningsstasjonen på Rødmyr . 

På lang sikt er også målet å legge til ret te 

for å samle aktører på tvers av bran sjer 

og kompetanse, for å utvikle nye ombruks-

løsninger og økonomiske mo deller for 

slike løsninger .

Foto: Tom Riis

Foto: RiG



Dette skjer  
2022 

Ny kontrakt innsamling av 
husholdnings avfall
Norsk Gjenvinning Renovasjon vant kontrakten 
om innsamling av husholdningsavfall i Grenland . 
Ny kontrakt starter 1 . september . Samtidig går 
kommunene over til ny renovasjonsordning  
med egen dunk for matavfall og plastemballasje 
i sekk .  Arbeidet med omleggingen er igangsatt 
og utplassering av dunker, vil starte 1 . april . Når 
omleggingen er ferdig i Bamble, Porsgrunn og 
Siljan 1 . september, starter omleggingen i Skien 
som skal være ferdig til årsskiftet 2022/2023 . 

Parallelt med igangkjøring av ny innsamlings-
kontrakt, tas adressebrikken i bruk . Adresse-
brikken er vår digitale infrastruktur som på kort 
sikt skal gi bedre kvalitet på tjenesten og på 
lengre sikt økt utsortering .

Dette skjer i 2022

Adgangskontroll gjenvinnings
stasjonene
Arbeidet med å anskaffe løsning for adgangs-
kontroll ved gjenvinningsstasjonene er på-
begynt . I første omgang skal løsningen testes 
ut i Pasadalen . Hensikten med ny adgangs-
kontroll, er å redusere kryss-subsidiering fra 
husholdninger som betaler renovasjonsgebyr, 
til besøkende som ikke betaler renovasjons-
gebyr .

Nye Rødmyr gjenvinnings
stasjon
Det er over en lengre periode arbeidet med ny 
gjenvinningsstasjon på Rødmyr . Investerings-
rammen for prosjektet er nå vedtatt og 
 arbeidet med å realisere stasjonen er i gang .

Foto: Tom Riis
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Organisasjon
Renovasjon i Grenland (RiG) er navnet de fire Grenlands kommunene  
har gitt renovasjons samarbeidet . Kommunene har samarbeidet om 
renovasjon ordningen 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 . 

Det er 26 ansatte i Renovasjon i Grenland per 31 .12 .2021 .

Eierandeler RiG IKS

Skien:  49,71 %
Porsgrunn:  32,92 %
Bamble:  15,08 %
Siljan:  2,29 %

Styret

- Styreleder:  May Rostad
- Nestleder:  Torbjørn Krogstad
- Medlem:  Marco Gozzi
- Medlem:  Kjersti Førstøyl
- Medlem:  Leidulf Aakre

REPRESENTANTSKAPET

Eierne

STYRET

DAGLIG LEDER

Anne Berit Steinseth

KOMMUNIKASJON

KUNDE OG 
 INNSAMLING

6 årsverk

DRIFT

14 årsverk

UTVIKLING,  
INNKJØP OG KONTRAKTS

FORVALTNING

4 årsverk

Bamble kommune Siljan kommune Skien kommune Porsgrunn kommune

Organisasjonen
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Miljø-
gevinstene ved 

gjenvinning av metaller 
viser seg spesielt i form  
av redusert energibruk .  

For aluminium spares  

det 94 %, for jern 74 % 
sammenlignet med 
 primærproduksjon .

Kilde: Metallco



Renovasjon i Grenland IKS
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https://www.rig.no/
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