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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune godkjenner statusrapporten for Avfallsplanen pr. 01.02.2013.

Bakgrunn for saken:
Avfall Sør Husholdning oversender hvert år en statusrapport til kommunene for mål og tiltak i
gjeldende avfallsplan, og kommunenes tilbakemelding etter den politiske behandlingen tas
hensyn til i det videre arbeidet i selskapet. Dette er siste gang det rapporteres på vedlagt plan,
ny avfallsplan for 2013-2016 vil bli sendt på høring april/mai i år.
Saksutredning:
Avfall Sør Husholdnings styre gjorde 25. februar 2013 følgende vedtak:
1. Styret godkjenner administrasjonens forslag til statusrapportering for Avfallsplan for
2008 – 2012.
2. Statusrapporten oversendes eierkommunene til behandling.
Vedlagte saksfremlegg fra Avfall Sør Husholdnings styre samt i selve planen redegjøres det for
hvordan vedtatte tiltak i hovedsak er gjennomført og hvilke tiltak som gjenstår.
Avfall Sør Husholdning understreker at for en del av de tiltakene som er vedtatt i
avfallsplanen, er det eierkommunene selv som har ansvaret for gjennomføringen. Dette gjelder
særlig forhold knyttet til myndighetsutøvelse, kommunenes innkjøp og kommunene som store
avfallsprodusenter. Konkret gjelder dette tiltakene 43 til 54 i avfallsplanen. Dette er tiltak som
må følges opp av den enkelte kommune.
Avfall Sør Husholdning ber om at eierkommunene godkjenner statusrapporten for
avfallsplanen pr. 01.02.2013.

Enhetsleders merknader:
For Søgne kommune har vi følgende å opplyse ift. tiltak 43 – 54:
Tiltak
43 Øke kompetansen ved innkjøp for å
ivareta avfalls og miljøhensyn
44 Innføre dokumentasjonskrav for renhet
ved levering til kommunale deponier ”rene
masser”
45 Gjennomføre tiltak for å sikre en høy
miljøstandard på handtering og behandling
av avfall fra:
- kommunale småbåthavner/havner
- friområder, parker og idrettsanlegg
- kommunale bygg
- gater
46 Kartlegge dagens praksis og utarbeide
retningslinjer for å sikre miljømessig riktig
handtering av ”skrapmasser”fra kommunal
drift (feiesubbus, sandfangsand,
overskuddsmasser fra grøfter)
47 Innføre miljøsertifisering av alle
kommunale enheter og virksomheter for
eksempel ”miljøfyrtårn”
48 Utarbeide kriterier for å sikre innkjøp i
kommunale etater og virksomheter.
Kriteriene skal bidra til å redusere
avfallsmengder, og mindre farlig avfall
49 Bruke eksisterende nettverk for å sikre
mest mulig miljøriktige innkjøp
50 Øke tilsynet med ulovlig
avfallshandtering og stramme inn
reaksjonsformene
51 Utarbeide felles tilsynsplan og maler for
tilsyn og reaksjon innen avfallssektoren.
Tilsynsplanen skal blant annet
inneholde………
52 Etablere felles tilsyn vedrørende ulovlig
avfallshandtering
53 Styrke kvaliteten på avfallsplaner for
bygge- og anleggsavfall……
54 Gjennomføre egne
informasjonsprogram og seminarer om nytt
regelverk om avfallsplaner.

Status pr. 1.2.13
Følges opp gjennom Knutepunkt samarbeidet på
innkjøp
Søgne kommune har pt. ingen kommunale
deponier for rene masser i drift. Men det finnes
private anlegg som er godkjent av kommunen.
Det er utarbeidet avfallsplaner for Solta og
Høllen småbåthavner. Ikke igangsatt for de andre
områdene.

Ikke igangsatt

Miljøfyrtårn sertifisering ok for rådhuset.
Sjøstjerna og Torvemoen barnehager er
sertifisert under Grønt flagg ordningen. Plan for
videre sertifisering er lagd.
Igangsatt i alle kommunene gjennom
Knutepunkt-innkjøp. Krav stilles i stadig flere
konkurranser. Alle innkjøpere har tilgang til
innkjøpsordningene.
Igangsatt gjennom Knutepunkt-innkjøp. Alle
innkjøpere har tilgang til innkjøpsordningene.
Ikke igangsatt.
Delvis igangsatt og under arbeid i Søgnes
planenhet jfr. ansvar i Forurensingsloven
Ikke igangsatt
Forskrift og gebyrregulativ er på plass i Søgne.
Følges opp i byggesakene.
Gjennomført i regi av Fylkesmannen/KLIF.
Informasjonsopplegg planlagt i forbindelse med
oppstart av Returkrafts forbrenningsanlegg.

Rådmannens merknader:
Anbefaler at statusrapport avfallsplan godtas.
Vedlegg
1 Stysak ASH 5 - 2013 Statusrapportering avfallsplan 2008-2013
2 Stysak ASH 5b - 2013 Statusrapport avfallsplan
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Sak ASH 5/13:
kommunene

Avfallsplan 2008- 2012– Statusrapportering til

Etterat avfallsplanenble vedtatti eierkommunenei 2008,harAvfall Sørhvertår
oversendtenstatusrapportfor mål og tiltak i gjeldendeavfallsplan.Kommunenes
tilbakemeldingetterdenpolitiskebehandlingenhensyntasderetteri detviderearbeideti
selskapet.
Avfallsplanener 4-årig, og rapporteringfor 2012er sistegangfor denneplanen. Vedlagte
forslagtil status/sluttrapport for 2012er utarbeidetav administrasjoneni samarbeidmed
Administrativtutvalg(AU). Administrasjonenleggertil grunnat styretgjennomgårog
godkjennerrapportenfør densendeseierkommunene.
Hovedkonklusjon
Hovedkonklusjonenfor gjennomføringenav planener at deviktigstetiltakeneer
gjennomførtsomplanlagtog at defastsattemål er nådd.
Hovedmål1 i planengårpåressursutnyttelse
og klimaeffekter,og resultatmål1 sierat
minst75 % av husholdningsavfalletog næringsavfalli kommunaleavfallsordningerskal
material- eller energigjenvinnesinnen2010.
Målet er oppnåddvedat andelensomleverestil ulike formerfor material- eller
energigjenvinninger 93 %.
Gjennomføring av tiltak
Planenharidentifiserttotalt 61 tiltak medulike frister gjennomplanperioden.43 av 46
tiltak somAvfall Sørharansvaretfor, er i hovedsakgjennomført.De resterende15
tiltakeneharkommunenehovedansvaret
for.
Av destørsteog viktigstetiltakenesomer gjennomførtenevnes:
Samlingav alle kommunaleavfallsoppgaveri Avfall SørAS
Innføringav SmartSortertsystemeti Songdalen,Søgneog Vennesla
Harmoniseringav gebyrsystem
er i eierkommunenefra 1.1.2010
Omleggingfra deponeringtil forbrenningav restavfallvedReturkrafts
forbrenningsanlegg
påLangemyr
Gjenståendetiltak blir alle vurderti forbindelsemedarbeidetmedny avfallsplan.Tiltak
somikke er gjennomført,eller somfremdelespågår,kanoppsummeres
i følgendeemner
eller grupperinger:
Utvide og forbedre eksisterendehente- og bringeordninger
Forbedringav kildesorteringi størrefellesløsninger– Prosjektmedutplasseringav
returpunkteri borettslag/sameier
pågår.
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Reduseredeponigassutslipp
Statuskartlegging
og tiltaksplanfor gassanlegget
påRandesundIndustrifyllplass
skalutarbeidesi løpetav 2013.
Tiltak i foreliggendeplanfor Holskogenkvernavklaresi løpetav 2013,menvil
avhengeav hvaarealetskalbenyttestil.
Videreutvikling av gjenvinningsstasjonene
Oppgraderingav gjenvinningsstasjonen
påStøleheiagjennomføresi 2013
Fokuspåombrukopprettholdes:Ombrukshallenevidereutvikles.Bruktbutikk
vurderes.
Vurdereinnføringav brukerbetalingog/ellersystemfor adgangskontroll.
Ulovlig avfallshåndtering - økt kontroll og tilsyn
Næringsavfall,inkludert bygg- og anleggsavfall
Masser,reneog lettereforurensede
Forsøpling
Kommuneneharansvaretfor tiltakenesomgårpåulovlig avfallshåndtering
. Oppfølgingav
dennetypesakervariererfra kommunetil kommune.For å få et fellestrykk påsakeneog
lik oppfølgingi kommunene,vil detværenaturlig å samarbeidepådettefeltet. Dettehar
eierkommunenetidligeremeldti sin oppfølgingav avfallsplanen.Avfall Sørstartet
vinter/vår2013oppet interkommunaltsamarbeidsprosjekt
rundttilsyn medulovlig
avfallshåndteringsammenmedKristiansandkommune.Perdagsdatoer detsøktom støtte
til prosjektetgjennomFylkesmanneni Vest-Agdersskjønnsmidler.Svarpåsøknaden
ventesi løpetav mars.
Oppfølging av kommunerevisjonensselskapskontroll/forvaltningsrevisjon
Kommunerevisjonens
rapportog anbefalingerble lagt til grunnfor enomfattende
gjennomgangog endringsprosess
i Avfall Sør,og tiltak somble gjennomførti 2010og
2011er tatt medi statusrapporteringen.

Innstilling til vedtak:
1. Styretgodkjenneradministrasjonens
forslagtil statusrapportering
for
Avfallsplanfor 2008– 2012.
2. Statusrapporten
oversendeseierkommunenetil behandling.

Kristiansand15.02.2013

ElisabethA. Helle
Avdelingssjefutvikling, kommunikasjonog miljø

Vedlegg:
Avfallsplanfor 2008– 2012– Statusrapportpr 01.02.2013
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Avfallsplan for Kristiansandsregionen

2008 – 2012 – statusrapport pr 01.02.2013

Avfallsplanenble vedtattav Avfall Sør(tidligereRKR), sineeierkommunersommeren2008. Navneskifteter gjennomførtogsåi
statusrapporteringen.
Nåværendeavfallsplanutløpi 2012,og arbeidetmedrevisjonav planener i sluttfasen.Høringsutkastskalstyrebehandles
i Avfall SørHusholdningi
april 2013.Planenutarbeidesi hovedsakfor Avfall SørHusholdningAS, detvil si at tiltak somgårpånæringsavfallikke lengervil inngåsomendel
av planen.

Sammendrag av status per 01.02.2013
Påbakgrunnav overordnedemål og prioritertestrategierer deti avfallsplanendefinert7 hovedmålmedtilhørenderesultatmålog tiltak.
I detfølgenderedegjøresdetfor statusfor gjennomføringav tiltakenesomer Avfall Sørsansvarpr 01.02.2012
. Statusrapporten
omfatterikke status
for kommunenesansvar.
Følgendefargekoderer brukt:
Gjennomførtetiltak
Forsinkedetiltak
Tiltak ikke satti gang
MERK: Tekstmerketi gult for statuspådeulike tiltakeneer endretfra forrige statusrapport.
Hovedmål1 i planengårpåressursutnyttelse
og klimaeffekter,og resultatmål1 med75%material- eller energigjenvinninger delvisnåddvedat i
2012ble 93 % av avfalleti regionenleverttil material- eller energigjenvinning
.
Hovedkonklusjonenfor gjennomføringenav planener uansettat deviktigstetiltakeneer gjennomførtsomplanlagtog at defastsattemål er nådd.43
(i 2011– 41) av 46 tiltak somAvfall Sørharansvaretfor er gjennomført.I tillegg kommerdetiltakenehvor hovedansvaret
ligger hos
eierkommunene.
Av destørsteog viktigstetiltakenesomer gjennomførtnevnes:
Samlingav alle kommunaleavfallsoppgaveri Avfall SørAS
Innføringav SmartSortertsystemeti Songdalen,Søgneog Vennesla
Harmoniseringav gebyrsystemeri eierkommunenefra 1.1.2010.
Omleggingfra deponeringtil forbrenningav restavfallvedReturkraftsforbrenningsanlegg
påLangemyr
1

Gjenstående tiltak blir alle vurdert i forbindelse med arbeidet med ny avfallsplan. Tiltak som ikke er gjennomført, eller som fremdeles pågår, kan
oppsummeres i følgende emner eller grupperinger:
Utvide og forbedre eksisterende hente- og bringeordninger
- Forbedring av kildesortering i større fellesløsninger – Prosjekt med utplassering av returpunkter i borettslag/sameier pågår.
Redusere deponigassutslipp
- Statuskartlegging og tiltaksplan for gassanlegget på Randesund Industrifyllplass skal utarbeides i løpet av 2013.
- Tiltak i foreliggende plan for Holskogen kvern avklares i løpet av 2013, men vil avhenge av hva arealet skal benyttes til.
Videreutvikling av gjenvinningsstasjonene
- Oppgradering av gjenvinningsstasjonen på Støleheia gjennomføres i 2013
- Fokus på ombruk opprettholdes: Ombrukshallene videreutvikles. Bruktbutikk vurderes.
- Vurdere innføring av brukerbetaling og/eller system for adgangskontroll.
Ulovlig avfallshåndtering - økt kontroll og tilsyn
- Næringsavfall, inkludert bygg- og anleggsavfall
- Masser, rene og lettere forurensede
- Forsøpling
For tiltakene som går på ulovlig avfallshåndtering er det kommunene som har ansvaret for oppfølging, og oppfølging av denne type saker varierer fra
kommune til kommune. For å få et felles trykk på sakene og lik oppfølging i kommunene, vil det være naturlig å samarbeide på dette feltet. Dette har
eierkommunene meldt i sin oppfølging av avfallsplanen. Avfall Sør startet vinter/vår 2013 opp et interkommunalt samarbeidsprosjekt rundt tilsyn med
ulovlig avfallshåndtering sammen med Kristiansand kommune. Per dags dato er det søkt om støtte til prosjektet gjennom Fylkesmannens
skjønnsmidler. Svar på søknad ventes i løpet av mars.
Oppfølging av kommunerevisjonens anbefalinger
Eget avsnitt etter gjennomgåelse av de ulike tiltakene. (Se side 19.)
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Mål og strategi
Eierkommunene og Avfall Sør arbeider etter følgende overordnede mål for avfallssektoren:

Tilbud og organisering som ivaretar hensynet til miljø,
konkurranse og en effektiv bruk av ressursene
Hovedstrategier
Kommunene vil arbeide med en videre harmonisering av ordninger og tilbud til husholdningene, og har følgende hovedstrategier for sitt arbeid på
avfallsfeltet:
a) Informasjon
Med et høyt antall brukere og mange ulike tilbud, vil omlegging av ordninger og gjennomføring av nye tiltak kreve vedvarende og omfattende
satsing på informasjon. Informasjon vil derfor være den viktigste strategien for å få oppnå de mål som er satt i avfallsplanen, og arbeidet må styrkes
vesentlig.
Informasjon vil også være et strategisk virkemiddel for å skape forståelse for de løsninger som er etablert, nye løsninger som innføres, og
konsekvenser av ulike løsninger. Informasjon vil derfor være vesentlig mer enn praktiske opplysninger om åpnings- og hentetider for avfall.
For å ivareta informasjon som strategi og virkemiddel, må det utarbeides en egen informasjonsplan. Denne er omtalt under hovedmål 2. Samtidig må
samarbeidet på området styrkes vesentlig.
b) Økonomiske virkemidler
Kommunene vil videreutvikle sin strategi om differensiert prising av tjenester som bidrar til måloppnåelse. Samtidig vil en ha fokus på utnyttelse av
de økonomiske ressursene på bakgrunn av samfunnsøkonomiske vurderinger.
c) Organisatoriske virkemidler
Kommunene vil gjennomføre organisatoriske tiltak med økt interkommunalt samarbeid gjennom AVFALL SØR der dette kan bidra til økt
måloppnåelse og styrket effektivitet.
Kommunene vil også ha fokus på å utvikle felles retningslinjer og rutiner, bl.a. i form av felles avfallsforskrifter og avfallstekniske normer.
d) Myndighetsutøvelse
En effektiv og konsistent myndighetsutøvelse skal brukes for å oppnå målsettingene, og unngå at enkeltaktører etablerer uheldige og
konkurransevridende løsninger.
3

e) Integrasjon i kommunal planlegging og drift
For å styrke måloppnåelsen vil kommunene vil gjennom sin arealplanlegging og byggesaksbehandling legge til rette for en best mulig struktur og
valg av tekniske løsninger innenfor avfallssektoren. Samtidig skal kommunene gjennom egen virksomhet vise at det er mulig å gjennomføre en
miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering (”eksempelets makt”)
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Hovedmål 1 – Ressursutnyttelse og klimaeffekter
Avfallshåndteringen skal legges om slik at klimagassutslipp som skyldes avfall fra regionen reduseres vesentlig, med høyest mulig
ressursutnyttelse av avfallet. Minst 75 % av husholdningsavfallet og næringsavfall i kommunale avfallsordninger skal material- eller
energigjenvinnes innen 2010. Gjenvinningsandelen skal økes til 85 % innen 2015.
Begrunnelse: Avfallsmengdene øker sterkt, og det må foretas omfattende tiltak for å bedre ressursutnyttelsen og redusere mengde avfall til deponi.
Avfallshåndteringen bidrar fortsatt til klimagassutslipp, og må legges om raskt for å møte de utfordringene en står foran på dette området.
Resultatmål 1:
Arbeidet med tilrettelegging for ombruk og høy ressursutnyttelse av avfallet skal styrkes. Materialgjenvinning skal videreføres minst på dagens nivå
(også etter at leveranser til avfallsforbrenning har startet). Innsamlingsløsninger som gir høy grad av kildesortering og fleksibilitet skal videreutvikles
og styrkes.
Nr Tiltak
1
Utvide og forbedre eksisterende hente- og bringeordninger. Flg
tiltak gjennomføres:
- Utrede henteordning plastemballasje sett i lys av nye
rammebetingelser.
- Vurdere økt kapasitet for innsamling av papir/papp/drikkekartong
ved endring av frekvens og/eller dunkestørrelse.
2
Ved ombrukshall tilrettelegge for utsortering av
fraksjoner/produkter egnet for ombruk på gjenvinningsstasjonene.

Frist

3

2008

4

Utvikle/videreføre samarbeidet med andre aktører, spesielt frivillige
organisasjoner og lag, for å øke gjenbruk. Forbedre og utvikle
rutiner for ombruk gjennom loppemarkeder o.l..

Prio
Høy

Status pr 01.02.2013
Avfall Sørs forslag er at returordningen for
plastavfall baseres på videre utvikling og
forbedring av dagens løsning med returpunkter og
gjenvinningsstasjoner.

Høy

Gjennomført med ombrukshall på Mjåvann og
Sørlandsparken. Containerløsning på Støleheia
og Høllen Vest.
Videreutvikling i form av bruktbutikk vurderes i
Sørlandsparken.
Iverksatt i form av avtaler inngått med frivillige
organisasjoner, om gratis levering av ikke
salgbare gjenstander (avfall) som er mottatt fra
husholdningene.
Pågående prosess med utplassering av
returpunkter.

2008
2008
2009

Forbedre kildesortering for felles henteordninger, med spesiell vekt 2012
på blokker og borettslag.
Resultatmål 2:
Klimagassutslipp fra avfallshåndtering skal reduseres vesentlig, og energien i avfallet skal utnyttes.

5

Nr Tiltak
5
Vurdere skjerpede miljøkrav for transportutstyr ved nytt
renovasjonsanbud, herunder krav til drivstoff.
6
Utrede mulighetene for utnyttelse av deponigass til drivstoff eller
andre formål.
7
Utrede lokal utnyttelse av treavfall i samarbeid med andre aktører,
slik at energien blir utnyttet mest mulig effektivt.

Frist
2008

8

Levere restavfall til forbrenningsanlegg med energiutnytting.

2010

9

Utbedre oppsamlingssystem for deponigass ved deponiene i
Randesund (industrifyllplass) og Holskogen (kverna).

2008

10

Utrede etablering av anlegg for produksjon av biogass fra
bioavfall/slam på Støleheia.
Videreføre dagens praksis med forbud mot matavfallskverner.

2012

11

Prio

2009
2009

løpende

Høy

Status pr 01.02.2013
Vurdert i forbindelse med nytt anbud. fra 2010.
Spesielle krav besluttet ikke iverksatt.
Vurdert i forbindelse med nytt renovasjonsanbud.
fra 2010. Spesielle krav ikke iverksatt.
Kan bli aktuelt ifm videre fjernvarmeutbygging i
regionen. Saken er diskutert med AE Varme.
Foreløpig ikke aktuelt.
Levering av husholdningsavfall til Returkrafts
anlegg på Langemyr startet våren 2010.
Tiltak i foreliggende plan for Holskogen avklares
i løpet av året, herunder oppfylling med lettere
forurensede masser og toppdekke.
Statuskartlegging og tiltaksplan for deponigass
for Randesund utarbeides i løpet av året.
Tiltaket vil få fokus i ny avfallsplan, som er under
utarbeidelse.
Vurdert som foreløpig uaktuelt. Avventer
erfaringer fra andre.
Opprettholdes. Overtredelser følges opp av VAavdelingene i kommunene med hjemmel i
Forurensingsforskriften.
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Hovedmål 2 – Kundesystem og struktur for innsamlingsordninger.
Innsamlingssystemene skal være kundevennlige, forståelige, forutsigbare og fleksible, bygge på utstrakt grad av kildesortering, og være
tilpasset ulike behandlingsformer.
Resultatmål 1.
Det skal drives et aktivt og holdningsskapende informasjonsarbeid, og alle kunder skal ha lett tilgang til oppdatert og utfyllende informasjon om
tilbud og løsninger.
Nr Tiltak
12 Samordne og styrke felles informasjonsarbeid organisert i Avfall
Sør.
13 Utarbeide informasjonsplan for avfallssektoren i regionen.
Informasjonsplanen skal omfatte:
- informasjonsomfang, bl.a. nye løsninger, endring av rutiner,
- informasjonsmetoder, herunder internett, sms og e-post,
- type generell og praktisk informasjon,
- samordning av informasjon,
- holdningskampanjer,
- vurdering av målgrupper.
14 Drive holdningsskapende arbeid for utvalgte kunde- og
befolkningsgrupper. Barn og unge skal prioriteres.

Frist
2008løpende
2008

Prio

Status pr 01.02.2013
Samlet i Avfall Sør. Videreutvikles.

Høy

Kommunikasjonsplan for Avfall Sør Husholdning
vedtatt våren 2011.
Årlig handlingsplan skal vedtas ifm
budsjettbehandling.
Tiltak innarbeidet i budsjett 2012.

Løpende

Høy

Pågår kontinuerlig.
- Samarbeid om Grønt Flagg-sertifisering
med skolene.
- Ny runde med teaterforestilling ”Rundt
og rundt” til småskolen 2012/2013.
- Besøk på Støleheia, mest barnehager.
- Besøk ute på skoler.
- Samarbeidsprosjekter gjennom
Framtidens byer.
- Samarbeid med Returkraft
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Resultatmål 2.
Minst 80 % av kundene skal være fornøyd med de varer og tjenester vi leverer.
Nr Tiltak
15 Videreutvikle gjenvinningsstasjonene:
- oppgradere Sørlandsparken, Støleheia og Søgne,
- styrke servicenivå og bemanning,
- mer fleksible åpningstider

Frist
2009

16

Hvert 2.
år

Følge opp kundetilfredshet med brukerundersøkelser og benchmarking hvert 2. år.(se også tiltak 29)

Prio
Høy

Status pr 01.02.2013
Arbeid med styrking av servicenivå pågår.
Oppgradering Sørlandsparken gjennomført 2011.
Oppgradering Støleheia har startet, og vil bli
utført i 2013.
Gjenvinningsstasjonene er åpne 165 timer i uken,
med varierende åpningstider på de ulike
stasjonene. Benchmarkingsundersøkelsen 2012
viser at kundene er svært fornøyd med
gjenvinningstasjonene (89 av 100 poeng).
Ny runde i Avfall Norges benchmarkingsprosjekt
er gjennomført i 2012, basert på regnskap og drift
i 2011.
I 2012 lå kundetilfredsheten på
79(reflektert)/81(ureflektert) %, som er over
gjennomsnittet i undersøkelsen.

Resultatmål 3
Det skal velges utstyr for og struktur på innsamling som er fleksibelt, kostnadseffektivt og tilpasset fremtidige behandlingsformer.
Nr Tiltak
17 Ordning med innsamling av farlig avfall og småelektro i røde
kasser avvikles og alternative løsninger vurderes.

Frist
2008

Prio

18

2010

Høy

Status pr 01.02.2013
Henteordning avviklet, men nye abonnenter tilbys
fremdeles ”rød kasse” for oppsamling av farlig
avfall og EE-avfall og levering på
gjenvinningsstasjon.
Gjennomført

2008

Høy

Gjennomført

2008

Høy

Gjennomført med overføring av alle

19
20

Innføre ukentlig tømming etter modell av Kristiansand (”Smart
sortert”) i alle kommunene.
Utarbeide anbudsgrunnlag og gjennomføre felles anbud for
innsamling av de tre hovedfraksjonene.
Samordne innkjøp av utstyr til renovasjonssektoren.

8

21

Styrke oppfølging og kontroll ved videreføring av hjemmekomposteringen.

renovasjonsoppgaver til Avfall Sør.
Økt virksomhet i form av informasjon, kurs og
kontroll er igangsatt.

2009

Resultatmål 4:
Ordninger for hytterenovasjon skal videreutvikles og forbedres.
Nr Tiltak
22 Skaffe oversikt over alle hytter/periodisk bebodde bygninger i
kommunene.
23 Oppgradere hytterenovasjonen med:
- sorteringsløsninger,
- utvidet informasjon,
- nedgravde innsamlingsløsninger,
- differensiert gebyr ut fra hyttestandard, -størrelse og
renovasjonsordning.

Frist
2010

Prio

Status pr 01.02.2013
Gjennomført søk i matrikkelen. Oppfølging pågår.

20082012

Høy

Igangsatt og gjennomføres etappevis.
- Nedgravde innsamlingsløsninger i
Kongshavn og på Lindebø satt i drift
våren 2010.
- papp/papirinnsamling innført i Søgne fra
2011
- oppgradering av totalt renovasjonstilbud
på Høllen brygge våren 2012.
- Felles merking av renovasjonsutstyr
gjennomført.
- Hytterenovasjon i Songdalen
- Kartlegging av hytter og sjøboder på
Flekkerøya.
Differensiert gebyr vurderes som uaktuelt.
Når dette er på plass vil Avfall Sør utarbeide en
overordnet plan for hele hytterenovasjonen.
Planarbeidet er påbegynt.

Hovedmål 3 – Miljøbelastning fra anlegg og drift
Innsamling og behandling av avfall skal gi minst mulig miljøulemper for mennesker og natur.
9

Begrunnelse: All avfallshåndtering medfører risiko for skader på helse og miljø, og etablerte tiltak for å redusere slik risiko må derfor videreføres
og videreutvikles.
Resultatmål 1
Innsamlingsløsninger skal utformes og drives slik at dette ikke medfører miljøulemper eller forsøpling, og slik at minst mulig avfall kommer på
avveie.
Nr Tiltak
Frist
Prio Status pr 01.02.2013
24 Legge til rette for bruk av nedgravde oppsamlingsløsninger i flere
2008
Nedgravde beholdere etablert i 3 boligområder i
Høy
områder, i samsvar med kommunale retningslinjer for slike
Søgne og i Kristiansand. Tekniske problemer har
ordninger (se tiltak nr 58 Gjennomføre pilotforsøk i minst ett
forsinket videre etablering, men er nå løst.
område.
Tekniske retningslinjer er oversendt til
kommunene for vedtak.

25

Foreta all kommunal avfallsinnsamling ved bruk av virksomheter
som har etablert kvalitetssikringssystem for å sikre hensynet til
helse og miljø.

Plan for bruk av nedgravde løsninger er en del av
vurderinger som gjennomføres i ny avfallplan.
Gjennomført i avtale med RenoNorden.
Kvalitetsrevisjon skal gjennomføres i 2013.

2010

Resultatmål 2:
Alle miljø- og utslippskrav til etablering og drift av offentlige behandlingsanlegg skal innfris med god margin, og deponiene skal ikke medføre
miljøulemper.
Nr Tiltak
26 Avfall Sør skal være sertifisert etter ISO 14001 (miljøsertifisering).

Frist
2010

27

2012

Utarbeide oppdatert miljøstatus for nedlagte deponier med
begrenset miljøkontroll, og foreta oppgradering ved behov.
(Breimyr, Hægeland, Monan, Repstad, Stokkeland, Nodeland,
Hortemo).

Prio

Status pr 01.02.2013
Har valgt Miljøfyrtårnssertifisering i stedet for
ISO 14001, og arbeidet startet opp vinteren 2011.
Hele Avfall Sør ble sertifisert 16. august 2012.
Ansvar for deponiene er overført til ASH, og
oppdaterte miljøkontrollprogram ble iverksatt
1.1.2013.
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Hovedmål 4 – Kostnadseffektivitet og organisering
Kristiansandsregionen skal være blant de mest kostnadseffektive byregionene m.h.t. innsamling, mottak og behandling av
husholdningsavfall.
Begrunnelse: Kommunene skal oppnå vedtatte kvalitetsmål i avfallsplanen til en lavest mulig pris. En må derfor ha fokus på kostnadsutviklingen, og
løpende vurdere kostnadsnivået på tjenestene i forhold til kvalitet, og i forhold til kostnadsnivået i sammenliknbare regioner.
Resultatmål 1:
Vi skal finne metoder for å bli mer kostnadseffektive, og optimalisere investeringer og ressurser som benyttes til avfallshåndtering.
Nr Tiltak
28 Videreutvikle gebyrdifferensiering for å forbedre kildesortering,
kostnadsfordeling og kostnadseffektivitet.

Frist
2009

Prio

29

Utrede betalingsordning ved gjenvinningsstasjonene

2009

Høy

30

Innføre bench-marking som metode for måling av
kostnadseffektivitet i hele regionen. (se også tiltak 16)
Gjennomføre forbedringstiltak med utgangspunkt i resultat fra
bench-marking.
Evaluere kostnadseffektivitet for kommunene enkeltvis og samlet
minimum hvert 2. år.

2008

Høy

Utvikle konkurransedyktige og miljøriktige tjenester gjennom
samarbeid med andre kommuner og avfallsselskap.

Løpende

31
32
33

Status pr 01.02.2013
Smart sortert innført i Søgne, Songdalen og
Vennesla fra 1.1.2010. Dette inkluderer også
harmonisering av gebyrer samt fordeling av
fastgebyr. Ytterligere tiltak vurderes ifm årlig
budsjettbehandling og neste revisjon av
avfallsplan.
Utsatt i planperioden siden brukerbetaling er
vurdert som uaktuelt i flere av eierkommunene.
Foreslås vurdert på nytt i neste planperiode.
Gjennomført

2010

Følges opp løpende.

Løpende

Gjennomføres i form av felles benchmarking for
hele regionen. Kommunevis vurdering ikke
hensiktsmessig.
Flere samarbeidsprosjekter gjennomført eller i
gang, eks.:
- Benchmarkingsprosjektet (Avfall Norge)
- Innkjøp miljøkontroll på deponier
(Renovasjonsselskaper på Agder.)
- Sorteringsundersøkelse
11

(Renovasjonsselskaper på Agder.)
Utredning av felles løsninger for
papirsortering i Agder/Rogaland
- Avfallsforum Sør
- Returkraftsamarbeidet
- Ledergruppe Avfallsselskapene på Agder
- Klimapartner
- Framtidens byer
Oversikt over formalkompetanse i Avfall Sør
oppdateres løpende.
-

34

Vedlikehold og utvikling av kompetanse for ansatte i Avfall
Sør/kommunene.

Løpende

Resultatmål 2:
Organiseringen av avfallsarbeidet i kommunene skal optimaliseres, slik at målsettingene i denne avfallsplanen kan oppnås med minst mulig
ressursbruk.
Nr Tiltak
35 Utrede en eventuell samling av alle oppgavene på avfallsfeltet i
Avfall Sør. Utredningen skal omfatte:
- To organisasjonsmodeller, en med samling av alle oppgavene i
Avfall Sør, og en med fortsatt delt løsning.
- Kostnader.
- Endring i kompetanse.
- Økonomiske konsekvenser.
- Personellmessige konsekvenser.
- Konsekvenser for kundene.

Frist
2008

Prio
Høy

Status pr 01.02.2013
Gjennomført.

Hovedmål 5 – Næringsavfall
Næringslivet skal sikres et konkurransedyktig renovasjonstilbud hvor hensynet til miljø og estetikk tillegges stor vekt, og det skal legges til
rette for at en stor del av næringsavfallet kan behandles innen regionen.

12

Næringsavfall utgjør langt over 50 % av de avfallsmengdene som oppstår i regionen. Kommunene har som overordnet miljøansvarlig liten oversikt
over hvordan dette avfallet håndteres og hvor mye som gjenvinnes. Mye av næringsavfallet blir også transportert over store avstander. Med dette
utgangspunktet er det viktig å sikre et godt tilbud både for innsamling og behandling av næringsavfall i regionen.
Det foreslås ikke tiltak som gjelder private aktører, utover de indirekte konsekvensene som følger av de tilbud som opprettes i offentlig regi, og de
vedtak kommunene treffer som myndighetsutøver.
Resultatmål 1:
Avfall Sør og kommunene skal tilby miljøriktige og effektive avfallsløsninger til næringslivet.
Nr Tiltak
36 Tilby robuste og konkurransedyktige totalløsninger for

37

38
39
40

næringsavfall, bl.a. ved kombinerte løsninger for
husholdnings- og næringsavfall.
Videreutvikle kompetanse og ressurser for å være en
foretrukket rådgiver og operatør innen håndtering av
næringsavfall.
Utrede fremtidige ordninger for innsamling og behandling av
lavrisiko avfall fra helsesektoren.
Evaluere dagens ordning for mottak av landbruksplast, og
vurdere tiltak for å øke mottaksandelen.
Sikre tilbud om innsamling og mottak av avfallsfraksjoner,
som andre lokale aktører ikke tilbyr løsninger for.

Frist
Løpende

Prio
Høy

Status pr 01.02.2013
Gjennomført i Avfall Sør Bedrift

Løpende

Gjennomført i Avfall Sør Bedrift.
Økt/formalisert samarbeid med naboregioner om
næringsavfall vurderes.

2008

Gjennomført i Avfall Sør Bedrift.

2010

Avfall Sør Bedrifts mottak på Mjåvann
opprettholdes.
Vurderes fortløpende i Avfall Sør Bedrift.

2012

Resultatmål 2:
Innsamlings- og behandlingssystemet for næringsavfall skal oppgraderes og utvides, slik at hensynet til miljø og estetikk ivaretas vesentlig bedre enn
i dag.
Nr Tiltak
41 Utrede løsninger for oppsamling av næringsavfall som gir bedre
utforming og ivaretar hensynet til estetikk og miljø.
42 Redusere risikoen for forsøpling, lukt og smittefare ved oppsamling
og håndtering av næringsavfall.

Frist
2008
løpende

Prio
Høy

Status pr 01.02.2013
Gjennomføres i Avfall Sør Bedrift, og ASH har
utformet Avfallsteknisk norm (jfr. punkt 24).
Gjennomføres i ansvarlig etat i den enkelte
kommune.
13

Hovedmål 6 – Avfallsløsninger for kommunale etater og virksomheter: Kommunenes ansvar
Kommunale etater skal gjennom egen drift være foregangsvirksomheter m.h.t. avfallshåndtering, og bidra til å fremme avfallsforebygging
samt nyskapende og miljøriktige løsninger.
Begrunnelse: Kommunale etater og virksomheter har et særlig ansvar for å følge opp nasjonale mål og intensjoner, utvikle hensiktsmessige og
miljøriktige løsninger, og dokumentere effekt av disse.
Resultatmål 1:
Avfall fra kommunens egne virksomheter, eiendommer og kommunal drift skal innfri alle offentlige miljøkrav med god margin. Miljøsertifisering
for virksomheter som leverer varer og tjenester til kommunene skal vektlegges høyt ved alle kommunale innkjøp.
Nr Tiltak
43 Øke kompetansen ved innkjøp, for å ivareta avfalls- og miljøhensyn.

Frist
Løpende

44

2010

45

46
47
48
49

Innføre dokumentasjonskrav for renhet ved levering til kommunale
deponier for ”rene masser”
Gjennomføre tiltak for å sikre en høy miljøstandard på håndtering
og behandling av avfall fra:
- kommunale havner/småbåthavner,
- friområder, parker og idrettsanlegg,
- kommunale bygg,
- gater.
Kartlegge dagens praksis og utarbeide retningslinjer for å sikre
miljømessig riktig håndtering av ”skrapmasser” fra kommunal drift
(feiesubbus, sandfangsand, overskuddsmasse fra grøfter etc)..
Innføre miljøsertifisering av alle kommunale enheter og
virksomheter ,for eksempel ”miljøfyrtårn”.
Utarbeide kriterier for å sikre miljøriktige innkjøp i kommunale
etater og virksomheter. Kriteriene skal bidra til reduserte
avfallsmengder, og mindre farlig avfall.
Bruke eksisterende nettverk for å sikre mest mulig miljøriktige

Prio

Status pr 01.02.2013
Følges opp av den enkelte kommune gjennom
knutepunkt- samarbeidet på innkjøp.
Delvis igangsatt, dvs i noen av kommunene.

Høy

Påbegynt i varierende grad.

Høy

Påbegynt i varierende grad.

2010

2010
2012

Ulik grad av gjennomføring.

2011

Følger knutepunkt-innkjøpet.

løpende

Igangsatt gjennom knutepunkt-innkjøpet.
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innkjøp.
Hovedmål 7 – Regelutvikling, myndighetsutøvelse og tilsyn: Kommunenes ansvar
Det skal utvikles en enhetlig myndighetsutøvelse som sikrer miljøet og gir like konkurransevilkår i de fire kommunene.
Begrunnelse: Ulovlig avfallshåndtering er skjemmende, og fører til skade på helse og natur. Mangelfullt tilsyn og ulike reaksjoner fører også til
ulike konkurransevilkår for næringslivet, ved at seriøse aktører som benytter lovlige behandlingsformer, blir straffet økonomisk.
Resultatmål 1:
Kommunene skal styrke tilsynet, og samordne praksis, lokalt regelverk og rutiner m.h.t. myndighetsutøvelse og reaksjonsformer ved ulovlig
avfallshåndtering.
Nr Felles tiltak husholdnings- og næringsavfall
50 Øke tilsynet med ulovlig avfallshåndtering, og stramme inn
reaksjonsformene.
51 Utarbeide felles tilsynsplan og maler for tilsyn og reaksjon innen
avfallssektoren. Tilsynsplan skal bl.a. inneholde:
- rutiner for kommunal/interkommunal samordning,
- samordne ulike kommunalt regelverk, f.eks forholdet til
brannvesen og politi (politivedtekter),
- tydeliggjøring av ansvar internt i den enkelte kommune, hvem gjør
hva og når,
- etablere interne sektorovergripende varslingsrutiner ved ulovlig
avfallshåndtering,
- etablering av tipstelefon for ulovlig avfallshåndtering,
- organisering og finansiering av tilsyn, herunder eventuell
samordning med andre kommunale/interkommunale tilsyn.
52 Etablere felles tilsyn vedrørende ulovlig avfallshåndtering.

Frist
2008

Prio
Høy

Status pr 01.02.2013
Gjennomført i varierende grad.

2009

Gjennomført i varierende grad.

2011

Oppstart av interkommunalt prosjekt i vinter/vår
2013. Det har blitt søkt om midler fra
Fylkesmannen til igangsettelse av prosjekt.
Status pr 01.02.2012
Ulik grad av oppfølging.

Nr Tiltak næringsavfall
Frist
53 Styrke kvaliteten på avfallsplaner for bygge- og anleggsavfall ved å: 2008
- innføre avfallsfaglig kvalitetssikring av planene,

Prio
Høy

15

54

- kontrollere at planlagte tiltak gjennomføres.
Gjennomføre eget informasjonsprogram og seminar om nytt
regelverk vedrørende avfallsplaner. Målgruppe: myndigheter,
entreprenører og andre involverte.

2008

Gjennomført i regi av Fylkesmann og SFT/Klif.

Resultatmål 2:
Kommunene skal i samarbeid med statlige forurensningsmyndigheter forbedre oversikten over avfallsstrømmene, og omfanget av ulovlig
avfallshåndtering og miljøproblemer knyttet til dette. Kommunene skal sørge for at minst mulig avfall går utenom de ordinære avfallsstrømmene.
Nr Tiltak
55 Kartlegge avfallsstrømmene i regionen, herunder avfall som
håndteres utenfor godkjente ordninger.

Frist
2010

56

Oppdatere tidligere kartlegging av gamle deponier og forurenset
grunn. Kartlegging må inneholde
- lokalisering,
- type forurensning,
- omfang og risiko,
- vurdering av tiltak.

2010

Sørge for at mottaksordninger for rene grave og anleggsmasser har
rutiner og kontroll som ivaretar hensynet til estetikk og miljø.
Kartlegge dagens praksis for disse massene.

2010

57

2008.

Prio

Status pr 01.02.2013
Avfall Sør har oversikt over husholdningsavafll og
avfall som leveres til Avfall Sørs anlegg. Annet
næringsavfall må eventuelt følges opp av
kommunene/Fylkesmann. Avfall Sør kan ikke
gjøre mer med dette tiltaket.
Arbeidet igangsatt for nedlagte, kommunale
deponier. Se for øvrig tiltak 27.
Tiltak forbundet med forurenset grunn må følges
opp i den enkelte kommune.Særlig aktuelt ved
endring av arealbruk eller påvist
forurensningsfare.
Flere store, godkjente deponier for rene masser er
etablert i regionen. Kontroll av disse er et
kommunalt ansvar, og må følges opp i den enkelte
kommune. Det er behov for avklaring av ansvar
mellom kommune og Fylkesmann.

Resultatmål 3:
Kommunene skal gjennom egne vedtekter og retningslinjer, legge til rette for løsninger på avfallssektoren som er tidsriktige og ivaretar hensynet til
miljøet.
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Nr
58

59

60

Tiltak
Frist
Utarbeideog innførekommunaleretningslinjerfor nedgravde
2008
avfallsløsningermm.Retningslinjeneskalværeknyttettil både
reguleringsplanog byggesakog omfatte:
- oppgraderingav avfallsløsningeri utbygdesentrumsområder,
- tilretteleggingfor ”nye” løsningeri utbyggingsområderog for
nye,storenæringsbygg,
- ivaretakelseav estetikk,fremkommelighetog universellutforming.
Utarbeideog innføreretningslinjerfor oppsamlingav
2009
næringsavfallsomtar hensyntil forsøpling,lukt og smittefare.
Retningslinjenebør ha utgangspunkti kommunehelsetjenesteloven,
og samordnesmedretningslinjerfor plan- og byggesak.
Utarbeideog innføreretningslinjerfor returpunktordningen.
2009
Retningslinjerskalta oppforhold somutformingog estetikk,
rettighetertil grunnen,antall punkti forhold til
befolkningsgrunnlagmv.

Prio
Høy

Statuspr 01.02.2013
Avfallsteknisknormer utarbeidet,og sendttil
kommunenefor vedtak.

Høy

Ivaretatt gjennomavfallsteknisknorm (sepkt.
58).

Høy

Dagensløsningforeslåsvidereført og
videreutviklet. Fokuspå informasjonombruk av
returpunktene.
Pga. dårlig sorteringog forsøplingpå
returpunktenesettesdeti verktiltak bedrepå
disseforholdene,herunder:
Bedremerking
Lokki lokk løsninger
Mer målrettetinformasjon
Dersomikkebedringavviklingav
enkeltepunkt
Inn i borettslagog sameier
Økt dettotaleantall returpunkter

61

Utarbeideny, fellesrenovasjonsforskriftmedtilhørende
avfallsteknisknorm.

2008

Høy

Forskrift vedtatt,og avfallsteknisknormer
sendttil kommunenefor vedtak.
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Oppfølging av Kommunerevisjonens anbefalinger etter utvidet selskapskontroll/forvaltningsrevisjon 2009 – 2010.
Kommunerevisjonens rapport og anbefalinger er lagt til grunn for en omfattende gjennomgang og endringsprosess. Følgende tiltak er vedtatt og ble
gjennomført i 2010 -2011:
1.

Den lovpålagte virksomheten knyttet til husholdningsavfall og slam som er tillagt Avfall Sør gjennom tildeling av enerett fra eierkommunene
er skilt ut i et eget datterselskap Avfall Sør Husholdning AS. Alle eiendeler og forpliktelser knyttet til denne virksomheten er overført
gjennom et salg fra morselskap til datterselskap. Salget baseres bl. a. på årsregnskapet for 2010 og ble endelig godkjent på selskapets
generalforsamling i juni 2011.

2.

Avfall Sørs eierkommuner er generalforsamling også for datterselskapet Avfall Sør Husholdning, og etter ekstraordinær generalforsamling i
desember 2011 er de eiervalgte styremedlemmene i Avfall Sør Husholdning er det samme som styret i Avfall Sør.

3.

Den konkurranseutsatte virksomheten er organisert i Avfall Sør Bedrift AS, og verken daglig leder eller styremedlemmer i Avfall Sør har
styreverv i Avfall Sør Bedrift AS. Styret i Avfall sør AS er fortsatt generalforsamling i Avfall Sør Bedrift. x

4.

Alle ansatte som arbeider i Avfall Sør Husholdning og Avfall Sør Bedrift er direkte ansatt i disse selskapene, og datterselskapene har som
følge av dette egne medlemskap i KS Bedrift som arbeidsgiverorganisasjon og Kristiansand Kommunale Pensjonskasse. Daglig leder samt
avdeling for økonomi og personal er ansatt i morselskapet Avfall Sør AS og datterselskapene kjøper aktuelle tjenester fra morselskapet på
markedsmessige vilkår.

5.

Alt kjøp/salg av tjenester m.v. mellom mor og datterselskaper og mellom datterselskapene skjer etter markedspris og det er gjort en
gjennomgang av fordelingsnøkler og kostnadskalkyler i de tilfellene der f. eks leiekostnader fordeles mellom flere selskaper.

6.

Avfall Sør Husholdning deltar i Avfall Norges ”benchmarkingsprosjekt”, bl. a. ved aktiv deltakelse i nødvendig metodeutvikling og
kvalitetssikring. Neste benchmarking vil skje med grunnlag i regnskapstall og drift i 2011. Vi vil i samsvar med revisjonens anbefalinger og
resultater fra tidligere års benchmarking ha særskilt fokus på behandlingskostnader og gjenvinningsstasjoner.
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