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Søgne kommune vedtar ny eierskapsmelding for Avfall Sør AS og de foreslåtte anbefalinger i
saken som oppsummeres i kapittel 9 implementeres av eierne og i selskapet.
Selskapet bes rapportere på generalforsamling i 2014 om hvordan de vil følge opp de av sakens
anbefalinger i kapittel 9 som selskapet er ansvarlige for.
Forslag på ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS godkjennes.

Bakgrunn for saken:
En eiermelding skal inneholde prinsipper for kommunens overordnede eierstrategi og rutiner for
eierstyringen. En skal klargjøre intensjonen med eierskapet i det aktuelle selskapet, etablere
forutsigbare og kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten, klargjøre rutiner for rapportering
og eventuelt også definere en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. Strategien bør inneholde prioriteringer,
tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte selskap, slik at selskapene vet hva de må gjøre
for å ivareta eiernes målsettinger med sitt eierskap.
Avfall Sør AS eies av kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I rådmannsutvalget
29. august 2012 ble det bestemt å sette ned en arbeidsgruppe til å utforme forslag på felles eierstrategi
for Avfall Sør AS.
Selskapet ble etablert i 1992 som et selskap med delt ansvar og navn Renovasjonsselskapet for
Kristiansandsregionen DA og overtok driftsoppgaver 1. januar 1996. I 2006 ble selskapet omdannet til
aksjeselskap under samme navn og endret senere navn til Avfall Sør AS høsten 2009 med operativ
oppstart 1. januar 2010 under nytt selskapsnavn.
Avfall Sør AS sitt formål er, enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, å drive
renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnhenting og avfallsbehandling. Selskapet skal helt eller
delvis utføre eierkommunenes oppgaver/forpliktelser i henhold til forurensingslovens §§ 29 og 30.
Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende
lover og regler.

Styret i Avfall Sør behandlet utkast til sak om ny eierskapsmelding del 2 for Avfall Sør AS i styremøte
24. februar 2014. Resultatene fra styrebehandlingen er medtatt inn i saken i etterkant som nytt kapittel
8. Som et resultat av styrebehandlingen vedlegges derfor allerede nå, som et nytt moment i saken,
forslag til ny aksjonæravtale med forslag om at ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS godkjennes. Andre
relevante endringer som er kommet inn i saken etter styrebehandlingen gjelder konkretisering av antall
styremedlemmer og at generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteen.
En av hovedhensiktene med denne eiermeldingen å utarbeide gode rutiner for eierstyringen av
selskapet. Anbefalinger knyttet til rutiner for selskapet, styret og eierne som en ønsker vedtatt
fremkommer som en del av anbefalingene summeres opp i kapittel 9. Videre er det og en del aktuelle
problemstillinger som er relevante for selskapet som drøftes avslutningsvis i saken, hhv.
forskriftsendring i selvkostregelverket, konkurranseutsetting eller egenregi/tildeling på kommunalt
avfall og fastsetting av sats for kommunale gebyrer hvor anbefalinger rundt disse sakene og
fremkommer avslutningsvis i kapittel 9. I tillegg tar saken for seg strategiske dokumenter og ser på
ulike mål og metoder for å sammenligne virksomhet som opererer under selvkostregelverket.
Resultatene som her fremkommer gjennom benchmarking-undersøkelsen innebærer at man ikke bare
kikker økonomiske faktorer, men også ser på andre forhold som blant annet kundetilfredshet,
tjenestestandard og miljøstandard når en sammenligner seg med andre selskap.
Risiko, avkastningskrav, kapitalstruktur og utbytte er andre tema som berøres. Når det gjelder forslaget
om forskriftsendring av selvkostregelverket så erkjenner rådmannen den usikkerhet selskapet står
ovenfor. Det er betydelig egenkapital i selskapet (62,3 mill. kr i morselskapet kr pr. 31. desember 2012
og 84,2 mill. kr for konsernet samlet sett). Om salget av Avfall Sør Bedrift gjennomføres vil en få
redusert selskapsrisiko på generell basis. En står da hovedsakelig igjen med usikkerheten rundt nye
selvkostregler og usikkerhet knyttet til behov for eventuell kapitaltilførsel i Returkraft. Eier vil allerede
nå sende sterke signaler om forventning om fremtidig utbytteutdeling gitt at salget av Avfall Sør Bedrift
gjennomføres.
Når saken om mulig endring av selvkostregelverket er avklart ønsker en at det innhentes en ekstern
vurdering av selskapets økonomi. Dette for å vurdere ytterligere muligheter for utbytteuttak av
selskapet utfra hensyn til vurdering av forsvarlig egenkapital, risiko og likviditet i selskapet.
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1. Innledning

Rådmannsutvalget1 i Knutepunkt Sørlandet etablerte i 2012 et administrativt eierforum for å
bedre samordningen av eierstyringen i selskap som flere knutepunktkommuner helt eller delvis
eier sammen. I den forbindelse ble det foretatt en grovmasket vurdering av hvilke selskaper det
i første omgang syntes naturlig å starte med å lage felles selskapsspesifikke eierstrategier for.
En så da hen til selskapenes størrelse og kompleksitet, kommunenes samlede eierandel i
selskapene, samt gjorde en vurdering av kommunenes eierstyring og oppfølging av selskapene.
Rådmennene prioriterte å starte med å få laget en felles eierstrategi for Avfall Sør AS.

1.1.

Bakgrunn og mandat

Avfall Sør AS eies av kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I
rådmannsutvalget 29.august 2012 ble det bestemt å sette ned en arbeidsgruppe til å utforme
forslag på felles eierstrategi for Avfall Sør AS. I arbeidsgruppen var alle kommunene
representert hvorav Kristiansand kommune som største eier stod ansvarlig for utarbeidelsen av
saksdokumentene. I arbeidsgruppen var ingeniørfaglig-, næringspolitisk-, økonomisk- og
rådmannskompetanse representert. Videre hadde man også ekstern og juridisk kompetanse
tilgjengelig ved behov.
Arbeidsgruppen ble gitt mandat «å utforme forslag til felles eierstrategi for Avfall Sør AS, og
slik at den kan vedtas av kommunestyrene før selskapets generalforsamling våren 2013».
Prosessen med utarbeidelse av ny eierstrategi har av ulike grunner tatt lenger tid enn først
forutsatt.
1.2.

Opprettelsen av Avfall Sør AS – historikk, formål og valg av selskapsform

Selskapet ble etablert i 1992 som et selskap med delt ansvar og navn Renovasjonsselskapet
for Kristiansandsregionen DA og overtok driftsoppgaver 1. januar 1996. I 2006 ble selskapet
omdannet til aksjeselskap under samme navn og endret senere navn til Avfall Sør AS høsten
2009 med operativ oppstart 1. januar 2010 med nytt selskapsnavn. Renovasjonsselskapet for
Kristiansandsregionen DA eksisterer fortsatt som hjemmelsselskap for det meste av
eiendommene på Støleheia.
I 2006 skilte RKR AS ut virksomhet knyttet til innsamling og mottak av næringsavfall i et eget
datterselskap, RKR Næring AS (nå Avfall Sør Bedrift AS). Selskapet har som formål å drive
med innsamling, mottak, bearbeiding og salg av næringsavfall. Dette omfatter ikke
behandlingen av næringsavfall på Støleheia (deponi, kompostering mv.).

1

http://www.knutepunktsorlandet.no/artikkel.aspx?AId=93&back=1&MId1=69&MId2=70

I 2009 kom Kommunerevisjonen med en rapport som blant annet pekte på problematikken
rundt mulig kryssubsidiering2 når lovpålagt virksomhet er skilt ut i et eget aksjeselskap som
også driver innen næringsavfall. Revisjonen anbefalte at konsernstrukturen i Avfall Sør AS
burde justeres og at prinsippet for kostnadsfordeling ved behandling av avfall på Støleheia
burde endres. Som følge av dette ble Avfall Sør Husholdning AS opprettet.
Husholdningsselskapet har som formål å drive med innsamling, mottak, bearbeiding og salg
av husholdningsavfall.

Avfall Sør AS sitt formål er, enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, å drive
renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnhenting og avfallsbehandling. Selskapet skal helt
eller delvis utføre eierkommunenes forpliktelser iht. forurensingslovens §§ 29 og 30.
Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med
gjeldende lover og regler.

1.3.

Eierforhold

Avfall Sør AS eies av Kristiansand kommune (73,3 %), Vennesla kommune (12,1 %), Søgne
kommune (9,1 %) og Songdalen kommune (5,5 %).
Selskapets konsernstruktur så pr. 1. januar 2014 ut som følger:

Fra oppstart av driften i 1996 var all virksomhet organisert i ett selskap. I perioden frem til i
dag har selskapet opprettet datterselskaper eller gått inn som deleier i en rekke selskaper ut fra
de behov og utfordringer som har oppstått:




2

Avfall Sør Bedrift (tidligere RKR Næring) ble etablert i 2005 som følge av en lovendring
som gjorde det nødvendig med et klarere skille mellom virksomheten mot
husholdningsavfall og virksomheten mot næringsavfall. Selskapet har opp gjennom
årene levert gode økonomiske resultater. Høsten 2013 mente styret i Avfall Sør at
tiden var inne til å selge seg ut av konkurranseutsatt avfallsinnsamling og konsentrere
virksomheten mer om drift av behandlingsanlegget på Støleheia, samt de oppgavene
kommunene har tildelt selskapet innen husholdningsavfall og slam.
Avfall Sør Husholdning ble etablert høsten 2010 som følge av anbefalinger fra
Kommunerevisjonen om klarere skille og rollefordeling mellom de ulike delene av
Avfall Sørs samlede virksomhet. Samtidig som Avfall Sør Husholdning ble skilt ut fra

Selvkost og kryssubsidiering i RKR AS (2009): http://www.komrevsor.no/?menuid=18













morselskapet ble flere oppgaver samt ansatte fra Kristiansand kommune overført til
selskapet. Når salget av Avfall Sør Bedrift er gjennomført vil all operativ virksomhet i
konsernet og alle ansatte ligge under Avfall Sør Husholdning (se lenger nede i kapittel
1.3, samt kapittel 7.4 og vedlegg 1 for ytterligere informasjon rundt salget av Avfall Sør
Bedrift AS).
Mjåvannsveien 23 er et heleid datterselskap som ble etablert som eiendomsselskap da
eiendommen i Mjåvannsveien ble kjøpt og utviklet som ny gjenvinningsstasjon og
hovedanlegg for mottak og behandling av næringsavfall til gjenvinning. Ved salg av
Avfall Sør Bedrift vil deler av lokalene bli ledige, men selskapet legger til grunn at dette
er forbigående. Blant annet vil Avfall Sør Husholdning ha behov for deler av arealene.
Grønn Vekst Sør (tidligere Agder Vekst) ble etablert for å sikre avsetning av jord- og
kompostprodukter fra Støleheia. I stedet for å bygge opp kapasitet og kompetanse
med egne ansatte i RKR, valgte man et 50/50 samarbeid med et privat selskap med
kompetanse innen blant annet agronomi. Dette har vært en løsning som har sikret nye
oppgaver til selskapets ansatte og avsetning av kompost, samtidig som Grønn Vekst
Sør har betalt aksjeutbytte til eier de fleste år.
Støleheia Pukkverk ble etablert for å sikre uttak og salg av stein og pukk fra det som
ble planlagt som fremtidig deponiområde uten kostnad for RKR. Også her valgte man
en 50/50-modell med samarbeid med den største anleggs- og knuseverksentreprenøren i landsdelen. Fremtidig deponiområde er sikret dersom dette skulle bli
aktuelt, samtidig som driften medfører nye oppgaver til selskapets ansatte og har gitt
aksjeutbytte til eier.
Returkraft eies 49,9 % av Avfall Sør, og ble etablert som følge av varslet deponiforbud
for nedbrytbar restavfall fra 2009. Selskapet eies av flere interkommunale
avfallsselskaper i Agder, og i tillegg til avfallsbehandling er selskapet også en stor
produsent av fjernvarme og elektrisitet. Endrede rammebetingelser og sterk
konkurranse fra svenske forbrenningsanlegg etter finanskrisen i 2008 har gitt
Returkraft og selskapets eiere betydelige økonomiske utfordringer, mens drift og
utvikling for øvrig har fungert veldig bra.
Retura Sør ble opprettet som franchisetaker i Agder for Retura Norge. RKR var en av
stifterne og selskapets hovedformål var å kunne delta i anbudskonkurranser for
innsamling og behandling av næringsavfall som dekket hele eller store deler av landet.
Målet med etableringen ble oppnådd og selskapet har gitt god avkastning, men det har
vært et økende problem at de fleste av eierne bak Retura Sør også hadde egen
virksomhet som konkurrerte med Retura Sør. Et salg av aksjene i selskapet ble etter
hvert ansett som den beste løsningen for alle parter.
Eierskapet i Rekom AS er en følge av at kommunale aktører over hele landet ønsket
økt konkurranse og flere valgmuligheter når de skulle selge papp, papir og andre
avfallsfraksjoner til gjenvinning. Her har Avfall Sør en mindre eierpost, men
investeringen har vært positiv både i forhold til formålet, og mottatte aksjeutbytter.

9. desember 2013 godkjente styret i Avfall Sør avtale om salg av alle aksjene i Avfall Sør
Bedrift til Norsk Gjenvinning AS, og eierne tok på et eiermøte 17. desember 2013 styrets
vedtak om salg av aksjene til etterretning. Konkurransetilsynet vil vurdere kjøpet nærmere, og
har pålagt Norsk Gjenvinning å sende en fullstendig melding om kjøpet. Saken var først ventet
endelig avklart av Konkurransetilsynet i løpet av vinteren 2014. Den 4. mars 2014 varslet
Konkurransetilsynet partene om at vedtak om inngrep mot foretakssammenslutningen mellom
Norsk Gjenvinning AS og Avfall Sør Bedrift AS kan bli aktuelt, jf. konkurranseloven § 20
annet ledd. Dette innebærer at gjennomføringsforbudet fortsatt gjelder så lenge
Konkurransetilsynet behandler saken, jf. konkurranseloven § 19 første ledd. Ift. videre

behandling må Konkurransetilsynet senest innen 70 virkedager fra meldingen er mottatt fatte
vedtak som stadfester fremsatt forslag til avhjelpende tiltak fra melderne eller legge frem
begrunnet forslag til forbudsvedtak, jf. konkurranseloven § 20 fjerde ledd første punktum. Et
eventuelt forslag til forbudsvedtak må forelegges partene til uttalelse med en frist på 15
virkedager, jf. konkurranseloven § 20 fjerde ledd tredje punktum. Dvs. endelig utfall av denne
saken er ikke ventet kjent før tidligst i juli/august måned.
Ytterligere informasjon om salget av Avfall Sør Bedrift AS er nærmere beskrevet i vedlegg 1.
Økonomiske konsekvenser og vurderinger rundt bruken av realisert gevinst og økning i
egenkapital for morselskapet som sådan drøftes og vurderes nærmere under kapittel 3.3. Videre
solgte Maren, Agder Renovasjon og Avfall Sør den 27. januar 2014 sine aksjer i Retura Sør
AS. Kjøpere er Midtstøl Transport, Peter Løvaas Transport, MBT Vigeland Transport og
Gjenvinning Sørvest.
For ytterligere informasjon om de ulike selskapene henvises til vedlegg 1 som gir en mer
detaljert beskrivelse og gjennomgang av selskapene Avfall Sør AS har eierposisjoner i.
1.4.

Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som
i kommuneloven § 77 nr. 4 blir definert som systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger3.
Forvaltningsrevisjonen skal på denne måten bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning.
Forvaltningsrevisjon er en del av Selskapskontrollen. Selskapskontroll innebærer også
eierskapskontroll som er den obligatoriske delen av selskapskontroll4. «Eierskapskontroll
omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om
den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/bystyrets vedtak og
forutsetninger»5.
Etter en omfattende selskapskontroll og forvaltningsrevisjon gjennomført av Kristiansand
Revisjonsdistrikt IKS (Kommunerevisjonen) i henholdsvis 20086 og 20097 ble det gjennomført
en rekke endringer i selskapet, en del av dem organisatoriske. Den lovpålagte virksomheten
knyttet til husholdningsavfall og slam som var tillagt Avfall Sør AS gjennom tildeling av
enerett fra eierkommunene ble skilt ut i et eget datterselskap, Avfall Sør Husholdning AS. For
den konkurranseutsatte virksomheten som er organisert i Avfall Sør Bedrift AS (utskilt som et
heleid datterselskap av Avfall Sør AS i 2005/2006) har verken daglig leder eller

3

Norges kommunerevisorforbund, forvaltningsrevisjon: http://www.nkrf.no/revisjon_av_kommunal_virksomhet#fr
Norges kommunerevisorforbund, selskapskontroll: http://www.nkrf.no/revisjon_av_kommunal_virksomhet#SK
5
Norges kommunerevisorforbund, selskapskontroll: http://www.nkrf.no/revisjon_av_kommunal_virksomhet#SK
6
Kristiansand kommune, bystyresak 59/08.
7
Kristiansand kommune, bystyresak 142/09.
4

styremedlemmer i Avfall Sør AS styreverv. Skillet mellom konkurranseutsatt og lovpålagt
virksomhet for eierkommunene ble derved tydeligere. Det ble også foreslått at
kommunerevisjonens anbefalinger skulle innarbeides i avfallsplanen ved neste revisjon. Dette
er fulgt opp gjennom årlig statusrapportering, og i arbeidet med ny avfallsplan.

2. Eierskapsmelding del 1
Kristiansand kommunes overordnede eierskapsmelding ble behandlet i bystyresak 175/08
og tok for seg alle foretakene og selskapene kommunen har eierandeler i, og stiftelser
kommunen har initiert. Hovedessensen i meldingen var å sikre rutiner for systematisk politisk
og administrativ oppfølging av foretak og selskap, slik at kommunen skulle bli en aktiv og
langsiktig eier, samt å sikre at selskapene drev i tråd med vedtektene og politiske og
administrative føringer. Kommunens eierstrategi og rutinger for eierstyringen ble ytterligere
detaljert. Søgne kommune (kommunestyresak 62/09), Songdalen kommune (kommunestyresak
10/12) og Vennesla kommune (kommunestyresak 6/12) har alle utarbeidet tilsvarende
eiermeldinger for sin kommune og sine respektive selskaper og eierposisjoner i årene etter.
I den overordnede eierskapsmelding var det ikke anledning til å ta for seg store dype analyser
og utredninger om det enkelte selskap, og det ble derfor lagt opp til at for enkelte av
kommunens eierposisjoner skulle det lages en del 2 av eierskapsmeldingen som skulle forsøke
å besvare spørsmål som:






Er det valgt riktig selskapsform for de ulike selskapene?
Bør kommunen kjøpe eller selge noen av sine posisjoner?
Er det andre områder av kommunens virksomhet som ut fra premissene i del 1 bør
organiseres på en annen måte?
Er det virksomheter eller verdier som bør flyttes mellom selskaper eller mellom eier og
selskaper.
Gjennomgang av hvert enkelt selskap og foretak med formål å utvikle kommunens
eierstrategi med selskapet/foretaket.

Basert på denne malen lagde Kristiansand kommune på egenhånd ett notat/en sak som tok for
seg nevnte forhold, med tillegg av ett par andre tema for Avfall Sør AS i 2009. Saken ble
drøftet i kommunalutvalget 17. november 2009 og politikerne ga sin tilslutning til Rådmannens
anbefalinger8. Med bakgrunn i at dette notatet ble fremmet og drøftet i kommunalutvalget av
Kristiansand kommune alene (som følge av at de øvrige eierkommunene ikke hadde utarbeidet
sine overordnede eierskapsmeldinger (del 1) på gjeldende tidspunkt), og ikke ble behandlet av
bystyret vil det være naturlig også for Kristiansand kommune at eierskapsmelding del 2 utredes

8

Protokoll fra kommunalutvalgets møte i Kristiansand kommune 17. november 2009:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/Meetings/Details/5002209

og behandles politisk på ny i sammen med tilsvarende saker hos de tre andre eierkommunene i
selskapet.

3. Økonomisk analyse
På samme måte som avfallsmarkedet deles inn i husholdnings- og næringsavfall må man også
skille mellom virksomhet underlagt selvkostregelverket og konkurranseutsatt virksomhet.
Konkurranseutsatt virksomhet opererer fritt i ett marked og vil normalt være underlagt et
avkastningskrav med forventning om å skape verdier og avkastning for eier. For virksomhet
som er underlagt selvkostregelverket er det andre regler som gjelder («balanse i driften over en
periode på 3-5 år»9) og det er her heller ikke anledning til å ta ut utbytte. Det er likevel mulig å
sette andre krav og gjennomføre målinger for selvkostvirksomhet på andre måter, noe som vil
bli nærmere omtalt i kapittel 5.4 renovasjonsbenchmarking 2012.
3.1.

Risiko og avkastningskrav

Som nevnt over er det ikke anledning å ta ut utbytte fra selskaper som er underlagt
selvkostregelverket. I kommunens overordnede eierskapsmelding (del 1) sies det at ”i
selskaper der virksomheten har karakter av næringsdrift bør en offentlig eier stille de samme
krav til avkastning på investert kapital, som det en privat eier vil gjøre”. Det ble også foreslått
å bruke en generell modell (kapitalverdimodellen) for måling av avkastningen i selskaper med
forretningsmessige formål slik som eksempelvis for Avfall Sør Bedrift AS.
I sin enkleste form kan kapitalverdimodellen beskrives som en modell bestående av to
variabler bestående av risikofri rente, samt en faktor som tar hensyn både til risiko i markedet
og graden av denne for det enkelte selskap. Logikken er i utgangspunkt at jo høyere usikkerhet
og risiko, jo høyere avkastning vil en investor kreve. Den faktiske avkastningen må så måles
opp avkastningskravet til virksomheten for å vurdere hvorvidt avkastningen har vært god eller
dårlig, hensyntatt den risiko man har eksponert seg for. For en mer detaljert beskrivelse av
modellen henvises det til Statens eiermelding10.
Gjennom EØS-avtalen (som i utgangspunktet er nøytral med hensyn til offentlig og privat
eierskap) er det et forbud mot offentlig støtte som således også gjelder overfor offentlige eide
foretak, som igjen begrenser kommunens muligheter til å vektlegge ikke-kommersielle hensyn
i eierskapsutøvelsen. Eller rettere sagt, for selskaper som opererer i et konkurranseutsatt
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Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Selvkostreglene innebærer
blant annet at inntektene over noen år (3-5 år) ikke kan overstige kostnadene for disse årene samlet sett:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/bro/2003/0001/ddd/pdfv/168723-h2140.pdf
10
St. Meld. 13 (2010-2011), ”Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi”, s.49-51.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-13-2010-2011.html?id=637119

marked må det stilles krav om avkastning. Man står ikke fritt til å velge hva man vil vektlegge
av ikke-kommersielle hensyn i driften uten at det kan oppfattes som offentlig støtte. Videre er
det et eierspørsmål hvilken utbyttepolitikk en fører ovenfor selskapet som utdypes nærmere i
kapittel 3.3.
Forutsatt at avtalen med Norsk Gjenvinning om salg av Avfall Sør Bedrift godkjennes av
Konkurransetilsynet, og at Retura Sør nå er solgt, er den konkurranseutsatte virksomheten som
fant sted i Avfall Sør konsernet inkludert tilknyttede selskap da blitt kraftig redusert. Igjen står
Mjåvannsveien 23 hvor leiekontrakten med Avfall Sør Bedrift termineres ved gjennomføring
av salget, og en da står ovenfor utfordringen med å få inn nye leietakere for disse lokalene i
bygget. Det er også utleie til Avfall Sør Husholdning og et annet privat selskap, men Avfall
Sør Bedrift har vært største leietaker (og inntektskilde) i selskapet. Videre har man Grønn
Vekst Sør og Støleheia Pukkverk med 50 % eierskap i hvert selskap, og en eierpost i Rekom
AS på 3,90 % hvor det utøves virksomhet basert på forretningsmessige prinsipper, og det vil
være naturlig at også disse selskapene stilles ovenfor en forventning om avkastning.
3.2.

Regnskapsanalyse/nøkkeltall

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Avfall Sør AS og datterselskapene11
Avfall Sør Husholdning AS, Avfall Sør Bedrift AS og Mjåvannsveien 23 AS, samt de
tilknyttede selskapene12 Grønn Vekst Sør AS, Støleheia Pukkverk AS og Returkraft AS. Det
vises til note 8 i årsregnskapet for år 2012. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet
var en økonomisk enhet, det vil si at transaksjoner og mellomværende mellom selskapene er
eliminert. Selskapets andre eierposter i aksjer og andeler i andre foretak kommer til syne
gjennom selskapets balanse (note 9). Her er det kun mottatte utbytter som påvirker
konsernregnskapet, eventuelt salg.
Tabell 1 tar for seg utvalgte nøkkeltall, samt regnskaps- og balansetall for Avfall Sør konsernet
for perioden 2009-2012.
Tabell 1. Avfall Sør konsern – regnskaps-, balanse- og nøkkeltall 2009-2012

11

Et datterselskap er innen selskapsretten et selskap som er stiftet, eid og/eller kontrollert av et annet selskap («morselskapet»). Morselskapet,
eller holdingselskapet, eier en del av aksjekapitalen, normalt over 50 %, så holdingselskapet kan sikre en bestemmende innflytelse over
datterselskapet: http://no.wikipedia.org/wiki/Datterselskap
12
Som tilknyttet selskap regnes foretak hvor den regnskapspliktige har betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles
kontrollert virksomhet, jf. § 5-17 første ledd. Betydelig innflytelse skal normalt anses å foreligge når den regnskapspliktige eier så mange
aksjer eller andeler at de representerer minst 20 prosent av stemmene i foretaket: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-1756/KAPITTEL_1#§1-2

Resultatregnskap - tall i 1 000 kr
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat

2013*

2012

2011

2010

2009

216 104
11 497
12 948

214 460
22 547
17 949

166 775
14 518
10 354

140 510
11 295
5 541

84 247
264 848
349 095

80 196
234 996
315 192

79 132
225 667
304 799

77 290
168 593
245 883

5,9 %
5,3 %
15,7 %
2,60
0,24
3,14

7,9 %
10,5 %
22,5 %
1,89
0,25
2,93

6,0 %
8,7 %
13,2 %
1,34
0,26
2,85

4,5 %
8,0 %
7,4 %
2,18
0,31
2,18

Balanseregnskap - tall i 1 000 kr
Sum egenkapital
Sum gjeld
Sum eiendeler

Nøkkeltall
Totalkapitalrentabilitet
Driftsrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet etter skatt
Likviditetsgrad
Egenkapitalandel
Gjeldsgrad

* Endelige reviderte regnskapstall for 2013 foreligger ikke enda pr. utgangen av april måned 2014.

For et konsernregnskap som her består av en sammenblanding av konkurranseutsatt- og
selvkostbasert virksomhet er det vanskelig å få tak på relevante nøkkeltall og tallstørrelser ved
og bare kikke på hovedtallene på overordnet (konsern) nivå. I årsresultatene for 2011 og 2012
ligger eksempelvis også selvkostresultater på henholdsvis 8,4 mill. kr og 2,9 mill. kr fra Avfall
Sør Husholdning som «forstyrrer» resultatbildet og vurderingen av økonomiske nøkkeltall.
Som en generell betraktning av konsernregnskapet på overordnet nivå ser det ut til at man har
tilfredsstillende leveranser når det gjelder totalkapitalrentabilitet og driftsrentabilitet, god
egenkapitalrentabilitet etter skatt, god likviditet, solid egenkapital hensyntatt risikoeksponering
(og implisitt ett tilfredsstillende gjeldsnivå). Analyser av nøkkeltall for mor-, husholdning- og
bedriftsselskapet bringer imidlertid frem ulikheter i vurderingen av de tallene som avviker fra
den overordnede oppfatningen en får ved å se på konsernregnskapet alene. På tross av svært
høy egenkapitalandel i morselskapet har selskapet svak likviditet slik selskapets balanse nå er
satt sammen, først og fremst som følge av utlån til datterselskapet Avfall Sør Husholdning som
ble etablert da dette selskapet ble fisjonert ut som et nytt datterselskap. I tillegg har
morselskapet en betydelig usikkerhet/risiko-eksponering sett i forhold til usikkerhet knyttet til
endringer i selvkostregelverket og konsekvenser av dette for eierskapet i Returkraft som
omtales nærmere i kapittel 7.1.
Ved å kikke nærmere på de ulike selskapene i konsernet isolert sett finner en også ut at det er i
den konkurranseutsatte virksomheten på næringsavfallsområdet mesteparten av verdiene har
blitt generert opp gjennom årene (størstedelen av denne egenkapitalen ble bygget opp før RKR
Næring/Avfall Sør Bedrift ble etablert). Som det fremgår fra vedlegg 1 til saken så ble RKR
Næring AS (Avfall Sør Bedrift) stiftet som et heleid datterselskap i 2005 med driftsmessig
overgang/oppstart 1. januar 2006. Selskapet ble etablert som følge av vedtatte endringer i
forurensningsloven som medførte fri konkurranse om en betydelig del av det avfallet som
tidligere var omfattet av den kommunale renovasjons-ordningen fra 1. juli 2004. I perioden fra
oppstart av drift i 1996 til 31. desember 2005 var næringsavfalls-aktivitetene en integrert del av
virksomheten i RKR, og ikke minst deponering av næringsavfall på Støleheia medførte
overskudd som ble synliggjort som egenkapital ved overføringen av eiendeler og drift fra RKR

DA til RKR AS pr. 1. januar 2006. Det nystartede selskapet ble da stiftet med en aksjekapital
på 30 mill. kr og et overkursfond på 23,547 mill. kr som hadde sammenheng med selskapets
overskudd på den konkurranseutsatte virksomheten frem til 31. desember 2005. Det er verdt og
merke seg at kommunene ikke på noe tidspunkt har skutt inn egenkapital i Avfall Sør. All
egenkapital som ligger i balansen til selskapet den dag i dag er derfor generert gjennom
verdiskapning i selskapet.
Fra oppstart av det nye behandlingsanlegget på Støleheia i 1996 og ut regnskapsåret 2012 har
virksomheten med konkurranseutsatt avfall gitt et overskudd etter skatt på over 85 mill. kr,
mens det forventes ett resultat etter skatt på rundt 3 mill. kr i 2013. I årene 2009-2011 har
resultatene i Avfall Sør Bedrift AS variert fra 3,2 mill. kr til 4,7 mill. kr med en snittverdi på i
overkant av 3,9 mill. kr, mens i 2012 var resultatet marginalt positivt med pluss 0,1 mill. kr.
Betydelige inntekter fra leveranser av forurensede masser i november/desember 2013 bidrar
positivt i forhold til resultatet for 2013, men også øvrig virksomhet i selskapet viste fremgang
fra 2012.
Selskapene Mjåvannsveien 23, Grønn Vekst Sør, Støleheia Pukkverk, Retura Sør og Rekom
leverte i 2012 samlede resultater (Avfall Sørs andel) på 2,315 mill. kr, mens det ble betalt ut
utbytte (i noe varierende størrelser relativt sett) fra de ulike hel- og deleide selskapene med
1,074 mill. kr, dvs. i overkant av 46 % i gjennomsnitt av resultatene gikk til utbytteutbetaling
fra disse selskapene til Avfall Sør. Avfall Sør har videre fra endring av selskapsform i 2006
betalt utbytte til eierne ut fra styrets vurdering av utbyttemuligheter, likviditet og
underliggende inntjening. Totalt har Avfall Sør betalt 30,5 mill. kr i utbytte for regnskapsårene
2006-2012 (henholdsvis 2,5 mill. kr, 3 mill. kr, 4 mill. kr, 4 mill. kr, 5 mill. kr, 6 mill. kr og 6
mill. kr i perioden).
I 2010 ble husholdningsavfall skilt ut i et eget AS og første driftsår for Avfall Sør Husholdning
var 2011. Det vil si at Avfall Sør (mor) slik selskapet er i dag, kun har hatt tre hele drifts år i
sin nåværende form. Fra 1. januar 2014 er også administrasjonsavdelingen flyttet over til
Avfall Sør Husholdning, og morselskapet er nå et rent holdingselskap uten egne ansatte. Det er
lite hensiktsmessig å se på regnskapet fra før 2011 i forhold til sammenligning med senere års
regnskap da hele virksomheten som ble skilt ut i Avfall Sør Husholdning er inne i
regnskapsmaterialet her fra 2010 og tidligere. Dette gjør direkte sammenligning vanskelig. En
har derfor valgt å ikke se lenger tilbake enn til 2011 i analysen av Avfall Sør (mor) i dette
tilfelle.
Tabell 2 viser utvalgte nøkkeltall, samt regnskaps- og balansetall for Avfall Sør (mor) for årene
2011 og 2012.

Tabell 2. Avfall Sør (mor) – regnskaps-, balanse- og nøkkeltall 2011-2012

Resultatregnskap - tall i 1 000 kr
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat

2013*

2012

2011

8 673
2 460
8 393

7 522
1 836
848

62 348
41 349
103 697

59 955
47 232
107 187

5,3 %
28,4 %
13,7 %
0,52
0,60
0,66

5,9 %
24,4 %
1,4 %
0,62
0,56
0,79

Balanseregnskap - tall i 1 000 kr
Sum egenkapital
Sum gjeld
Sum eiendeler

Nøkkeltall
Totalkapitalrentabilitet
Driftsrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet etter skatt
Likviditetsgrad
Egenkapitalandel
Gjeldsgrad

* Endelige reviderte regnskapstall for 2013 foreligger ikke enda pr. utgangen av april måned 2014.

Egenkapitalen i Avfall Sør AS i 2012 var på 62,3 mill. kr, noe som utgjorde en økning på 2,4
mill. kr fra 2011. Driftsresultatet var kr 2,460 mill. i 2012 mot kr 1,836 mill. i 2011, med
salgsinntekter på henholdsvis 8,7 mill. kr og 7,5 mill. kr i 2012 og 2011.
Da regnskapet for 2011 skulle avlegges så man at Returkraft endte opp med et resultat på
minus 43,1 mill. kr – først og fremst grunnet lave priser for næringsavfall og inngåtte
rentebindingsavtaler hvor man ikke fikk dekket inn alle finanskostnader gjennom renta som lå
til grunn bak selvkostberegningen. En anså dermed at det var sannsynlig at egenkapitalen i
Returkraft var tapt, og en så seg nødt til å foreta en nedskrivning i regnskapet av Avfall Sørs
del av aksjekapitalen med 4,99 mill. kr, noe som både slo ut resultatmessig og kom til utrykk i
selskapets balanse.
Sommeren 2012 fikk Returkraft en avklaring fra Miljøverndepartementet og KLIF om at en
skal legge til grunn faktiske netto renter også for selvkostberegningen13. Dette innebærer at
selvkostresultatet i selskapet vil tilsvare det regnskapsmessige resultatet, og Avfall Sør anså
dermed i årsregnskapet for 2012 at det var grunnlag for å reversere forrige års nedskrivning av
aksjene i Returkraft.
På grunn av først nedskrivning og så oppskriving av aksjene i Returkraft, har selskapet ikke
hatt et «normalt» årsresultat i sine to første år uten husholdningsvirksomheten. Selskapet hadde
et mye lavere årsresultat i 2011 som skyldes nedskrivningen av Returkraft-aksjene på kr 4,99
mill. kr. Dette førte til at årsresultatet ble kr 848 000 i 2011 mot kr 8,4 mill. i 2012. Justert for

13

Det hersker enda tvil og usikkerhet rundt dette punkt. Se kapittel 7.1 for nærmere omtale.

ned- og oppskrivning av aksjekapital i Returkraft ville de reelle årsresultatene for årene 2011
og 2012 vært på henholdsvis 5,8 mill. kr og 3,4 mill. kr.
Som nevnt ovenfor har morselskapet lav gjeldsgrad og tilsvarende høy egenkapital.
Likviditeten i selskapet er stram slik selskapets balanse nå er satt sammen. Dette henger blant
annet sammen med utlån til Avfall Sør Husholdning på 57 mill. kr og ansvarlig lån til
Returkraft på 20 mill. kr. Dersom husholdningsselskapet hadde refinansiert hele eller deler av
gjelden hos Avfall Sør (mor) ville morselskapet bedret likviditeten sin vesentlig.
Morselskapet har i utgangspunkt forholdsvis lav risiko ettersom størstedelen av virksomheten
opererer innenfor selvkostområdet, og dermed normalt sett at kravet til egenkapitalen vil være
lavt. Nå er det riktignok for tiden oppstått ny usikkerhet rundt Returkraft som nevnt ovenfor og
som en kommer nærmere tilbake til i kapittel 7.1. Risikoeksponeringen for morselskapet er
derfor stor sett i forhold til usikkerhet til foreslåtte endringer i selvkostregelverket og
konsekvensene det vil kunne få for Returkraft. Det faktum at Avfall Sørs eierkommuner
sammen med Arendal kommune har stilt kommunale garantier på 1,43 milliarder kroner i
Returkraft bidrar også vesentlig til det totale risikobilde for Avfall Sørs eiere.

3.3.

Kapital, avkastning og utbytte

Kommunens eierskapsmelding del 1 inneholder et eget avsnitt om kapitalstruktur hvor blant
annet følgende står omtalt ”for aksjeselskap er forholdet mellom gjeld (fremmedkapital) og
egenkapital i et selskap et vesentlig eierspørsmål. For mye og for lite egenkapital kan medføre
effektivitetstap. Ideelt sett bør det for hvert selskap regelmessige foretas en analyse av
kapitalstrukturen. Forretningsrisiko, bransjemessige særtrekk, prisen på fremmedkapital og
finansiell styrke er alle forhold som må vurderes når virksomhetens kapitalstruktur skal
bestemmes”.
Konsernet som helhet hadde en total egenkapital på 84,2 mill. kr, hvorav en aksjekapital på
30,0 mill. kr pr. 31. desember 2012. For morselskapet var de respektive tallene henholdsvis
62,3 mill. kr og 30,0 mill. kr, implisitt at den resterende egenkapitalen (21,9 mill. kr) ligger
plassert nede i konsernet.
Aksjeloven14 inneholdt tidligere begrensninger knyttet til forsvarlig egenkapital som minimum
måtte utgjøre 10 % av totalkapitalen før en kunne ta ut utbytte av overskytende verdier uten å
gå gjennom prosess med kreditorvarsel m.m.. Med virkning fra 1. juli 2013 trådte nye
endringer i aksjeloven i kraft og 10-prosentregelen i forhold til utdeling av utbytte ble
opphevet.

14

Aksjeloven § 3-4 (Forsvarlig EK): http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Krav om forsvarlig egenkapital er derimot utvidet fra at «selskapet skal til enhver tid ha en
egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet» til
også å sette krav til forsvarlig likviditet («selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en
likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet»). Det
skal videre foretas en helhetsvurdering av selskapets samlede økonomiske stilling før utdeling
kan finne sted. Aksjeloven15 inneholder også regler for prosess og beslutningen om utbytte
«Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem
forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd. Det kan ikke besluttes utdelt høyere
utbytte enn styret har foreslått eller godtar».
Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet er på denne bakgrunn et vesentlig spørsmål som
må vurderes før beslutning om utdeling av utbytte tas. Videre er det et spørsmål hvilken
utbyttepolitikk eier fører ovenfor selskapet. Dette henger igjen sammen selskapets soliditet16, i
tillegg andre forhold som for eksempel om selskapet er i en vekstfase eller har mål om vekst og
utvikling. I slike tilfeller vil normalt sett eier velge å holde igjen store deler av eventuelle
overskudd i virksomheten dersom selskapet har behov for økt kapital for å kunne vokse.
Som nevnt ovenfor har Avfall Sør for regnskapsårene 2006-2012 betalt ut utbytte med totalt
30,5 mill. kr i utbytte til sine eierkommuner.
En vurdering av dagens situasjon i selskapet er at:
 Konsernet er ikke optimalt tilpasset med hensyn til muligheter for utbytteutdeling
 Det er høy egenkapitalandel i enkelte konsernselskaper
 Det er svak likviditet i morselskapet
Datterselskapene Avfall Sør Bedrift AS og Mjåvannsveien 23 AS har fri egenkapital som i
utgangspunkt kan flyttes opp i mor for videre utdeling som utbytte til aksjonær. Før et
eventuelt utbytteuttak gjennomføres må en imidlertid gjennomføre økonomiske vurderinger
som beskrevet over sammen med vurdering om det er andre bakenforliggende forhold som kan
være av betydning for selskapet i tiden fremover. I forhold til Avfall Sør Bedrift så løser det
seg ved et eventuelt salg. Som en generell anbefaling bør utbyttegrunnlag løpende flyttes opp i
morselskapet – nærmere eier dersom ikke konkrete tilfeller som fordrer behov for kapital i
selskap som kan avgi utbytte eksisterer. Gitt at mor har en solid egenkapital vil det heller ikke
være noe i veien for at midlene kan føres tilbake ned i selskaper igjen dersom det behøves. I
teorien vil slik konserntankegang virke ved at alle døtre løpende flytter overskuddene sine opp
i morselskapet som igjen fordeler midler rundt i konsernet der det anses mest formålstjenlig
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Aksjeloven § 8-2 (Beslutning om utbytte): http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet:
http://no.wikipedia.org/wiki/Soliditet

(der de beste prosjektene ser ut til å være), og som samtidig må vurderes opp mot eiers
forventninger om utbytte.
Mulighet for å føre overskudd opp i mor avhenger jo og i flere av selskapene Avfall Sør eier
delvis av enighet med øvrige aksjonærer (flertallet) så en står ikke helt fritt til å gjøre som en
vil her. I styrets beretning17 for 2012 er det å lese at «det etablerte utbyttenivå vil medføre en
likviditetsmessig utfordring, og videreføring av dette etter inneværende år kan medføre behov
for reforhandling av låneavtaler eller økt låneopptak. Styret peker på at 6 mill. kroner i utbytte
på sikt vil medføre reduksjon av egenkapitalen, og ber om at utbyttepolitikken drøftes i det
pågående arbeidet med eierskapsmelding. Selskapets finansielle stilling er for øvrig
tilfredsstillende». I forhold til vurderingen av selskapets finansielle stilling så oppstår det en ny
situasjon nå som selvkostregelverket uventet er satt «i spill» igjen som følge av klagesak reist
av Norsk Industri i forhold til ESA, og forslaget til nye regler for selvkostberegning. Dette vil
som følge av eierskapet i Returkraft kunne få vesentlig betydning for utvikling i selskapets
finansielle stilling over tid.
Som beskrevet i vedlegg 1 forventes salgsprosessen av Avfall Sør Bedrift å innbringe en
samlet regnskapsmessig gevinst på ca. 29-30 mill. kr for selger, mens salget av Retura Sør har
medført en regnskapsmessig gevinst for Avfall Sør ca. 1,9 mill. kr. Etter salget av eierpostene i
disse to selskapene er Avfall Sørs konkurranseutsatte virksomhet blitt betydelig redusert,
samtidig som en kan si at selskapets samlede risiko også er blitt redusert tilsvarende. Som
nevnt innledningsvis vil Konkurransetilsynet nå vurdere kjøpet nærmere, og har pålagt Norsk
Gjenvinning å sende en fullstendig melding om kjøpet. Se kapittel 7.4 for oppdatert info rundt
de siste hendelser i denne saken.
Videre er det imidlertid et forhold som fremdeles innebærer betydelig risiko for selskapet – og
det er den foreslåtte forskriftsendring i selvkostregelverket som en kommer tilbake til senere i
saken i kapittel 7.1. Med den uavklarte situasjonen Returkraft nå står oppe i må en legge til
grunn at det kan bli nødvendig med betydelige egenkapitalinnskudd i Returkraft fra eierne. I
utgangspunktet vil dette skje fra Avfall Sør og de andre direkte eierne av selskapet, og dette er
noe som eventuelt må hensyntas i den utbyttepolitikken eierne nå vil velge å legge opp til for
selskapet. Utbyttevurderinger stiller som nevnt over utvidede krav til styret og selskapet i
forhold til vurderinger rundt forsvarlig egenkapital og likviditet.
Rådmannen erkjenner den usikkerhet selskapet står ovenfor. Det er betydelig egenkapital i
selskapet (62,3 mill. kr i morselskapet kr pr. 31. desember 2012 og 84,2 mill. kr for konsernet
samlet sett). Om salget av Avfall Sør Bedrift gjennomføres vil en få redusert selskapsrisiko på
generell basis. En står da hovedsakelig igjen med usikkerheten rundt nye selvkostregler og
usikkerhet knyttet til behov for eventuell kapitaltilførsel i Returkraft. Eier vil allerede nå sende
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Ikke inkludert i vedlegg 2 – Årsrapport for Avfall Sør AS 2012.

sterke signaler om forventning om fremtidig utbytteutdeling gitt at salget av Avfall Sør Bedrift
gjennomføres. Under beskrivelsen av salgsprosessen for Avfall Sør Bedrift i vedlegg 1 fremgår
det at «Styret i Avfall Sør la bl. a. til grunn for vedtaket om salg at det er de oppgavene eierkommunene har tildelt selskapet gjennom enerett som er Avfall Sørs kjernevirksomhet». Gitt at
det er grunnlag til å tro at selskapets øvrige konkurranseutsatte virksomhet ikke kommer til å
utvides i stor grad i årene fremover er det ikke grunnlag for å ha en altfor høy egenkapital
plassert i selskapet. Vurderingen av nødvendig og forsvarlig egenkapital henger igjen sammen
med utfallet av sak om foreslått endring av selvkostregelverket som nevnt flere ganger
tidligere. Det bes derfor videre om at det gjennomføres en ekstern vurdering av selskapets
økonomi etter at saken om mulig endring i selvkostregelverket er avklart for å vurdere
ytterligere muligheter for utbytteuttak av selskapet utfra hensyn til vurdering av forsvarlig
egenkapital, risiko og likviditet i selskapet som et svar på styrets ønske om drøfting av
utbyttepolitikk.
Som eksempel kan også Rekom nevnes hvor Generalforsamlingen i ekstraordinær
generalforsamling 20. november 2012 gjorde enstemmig følgende vedtak: «Rekom sitt mål er å
utbetale årlig utbytte til sine aksjonærer. Utbytte skal normalt utgjøre 50 % av selskapets
resultat etter skatt, dersom krav til forsvarlig kapital er oppfylt jfr. aksjelovens § 3-4. Endelig
fastsettelse av utbytte vil, i tillegg til årets resultat, ta utgangspunkt i selskapets finansielle
situasjon. Utbyttenivået er en avveining mellom aksjonærenes ønske om løpende direkte
avkastning og selskapets behov for å holde tilbake kapital til egen utvikling».
Ett tilsvarende vedtak gjeldende for den gjenværende konkurranseutsatte delen av Avfall Sør
konsernet (inkludert tilknyttede selskaper og andre eierposisjoner) er også fullt mulig å gjøre
av Avfall Sørs styre om ønskelig.

4. Avfallsmarkedet
Avfallsbransjen i Norge sørger for innsamling, behandling og gjenvinning av rundt 12
millioner tonn avfall som årlig oppstår i husholdninger og næringsliv. Den sysselsetter i
underkant av 11 000 personer og omsetter for nærmere 13 milliarder kroner årlig18.
Avfallsmarkedet kan deles i henholdsvis husholdnings- og næringsavfall.
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å samle inn og behandle avfallet fra husholdningene.
Innbyggerne i kommunen betaler et avfallsgebyr for tjenesten. Bruken av avfallsgebyret er
avgrenset av selvkostprinsippet, slik at gebyret ikke kan overstige de faktiske kostnadene til
kommunen for å håndtere avfallet. Mange steder ivaretas denne avfallsinnsamlingen av
interkommunale selskaper, som ofte også eier anlegg for mottak og behandling, mens andre
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kommuner inngår avtaler med private aktører til å gjøre jobben. I Aust- og Vest-Agder er det ni
interkommunale renovasjonselskaper, hvorav fem i Vest-Agder.
Avfallsbehandling har fra etableringen av offentlig renovasjon i hovedsak vært et kommunalt
ansvar. Private aktører har tidligere i hovedsak stått for transport og innsamling av avfallet,
men etter hvert som gjenvinning tok over for deponi kom private aktører med også på
behandlingssiden. Private aktører økte aktiviteten særlig innen gjenvinningsområdet etter at alt
næringsavfall ble konkurranseutsatt fra 1. juli 2004, og det er også etablert et formelt
produsentansvar for en rekke avfallstyper. Både deponiene og nå også det felles eide
forbrenningsanlegget Returkraft er eid av flere interkommunale selskaper. Returkraft har også
vært helt avgjørende for den store utbyggingen av fjernvarme i Kristiansand. Før
deponiforbudet kom i 2009 ble det årlig deponert over 100 tusen tonn restavfall fra
husholdninger og næringsliv i Agder, trass i mange års arbeid med kildesortering og
gjenvinning. Årlig økning i mengde husholdningsavfall var på over 5 %.
I 2012 håndterte Avfall Sør Husholdning i underkant av 62 tusen tonn husholdningsavfall,
tilsvarende 538 kg per innbygger. På landsbasis i 2012 er det tilsvarende tallet 2 172 tusen tonn
totalt, tilsvarende 430 kg per innbygger19. Det er forventet at mengden avfall vil øke i årene
som kommer, men på landsbasis har det vært en liten nedgang fra 2011 til 2012 på 11 tusen
tonn totalt (-0,5 %) som utgjør i overkant av 2 kg per innbygger, men avfallsmengdene økte
sterkere igjen i fjor, og veksten for husholdningene i Avfall Sørs eierkommuner er foreløpig
beregnet til 5,5 % i 2013.
Avfallet fra industri og annen næringsvirksomhet tas i dag i hovedsak hånd om av private
avfallsselskaper hvor det finnes flere store aktører som opererer over det meste av landet.
Inntil for få år siden havnet mesteparten av avfallet på deponier. I dag er det strenge regler for
hva som kan deponeres og bare en liten andel havner på "fyllinga". Mesteparten av avfallet
material-gjenvinnes nå til nye råvarer eller energi-utnyttes i avanserte
avfallsforbrenningsanlegg. Per i dag er dette de største privat eller offentlig eide aktørene på
næringsavfallsområdet på Sørlandet:
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Returkraft (Kristiansand – bare behandling)
Norsk Gjenvinning (Kristiansand og Arendal)
Avfall Sør Bedrift (Kristiansand)
Retura Sør (Kristiansand og Arendal)
Peter Løvaas Transport (Kristiansand)
Stena Recycling (Kristiansand)
Agder Renovasjon Næring (Arendal)
Midtstøl Transport (Arendal)

http://ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar/2013-07-09






Mandal Bil og Transport (Mandal)
Maren Industriservice (Mandal)
Agder Vegtransport (Lyngdal)
Gjenvinning Sørvest (Lyngdal)

5. Strategiske dokumenter og kvalitet/tjenesteleveranse
Det mest sentrale strategiske dokumentet i Avfall Sør-systemet er, i tillegg til budsjett- og
regnskapsdokumentene, avfallsplanen hvor «hovedfokus for planen er kommunenes lovpålagte
oppgaver knyttet til husholdningsavfall og forvaltning»20. Dette er den virksomhet som først og
fremst drives i selskapets datterselskap Avfall Sør Husholdning AS og i kommunene
(forvaltningsoppgaver).
Videre er det viktig å ha et kontinuerlig fokus på driftseffektivitet i et selvkostselskap som
Avfall Sør Husholdning AS. Et slikt fokus er viktig fordi dersom driftseffektiviteten er lav,
veltes merkostnadene automatisk over på abonnentene gjennom gebyrene. Som eier av et slikt
selskap tilligger det derfor kommunestyrene å holde et våkent øye med driften av selskapet.
5.1.

Nasjonal avfallsstrategi

5. august 2013 la regjeringen frem en ny nasjonal avfallsstrategi «fra avfall til ressurs»21. Blant
de viktigste elementene i strategien er en forpliktende avtale med matvarebransjen om å
redusere matsvinnet, innføre en ordning der produsenter av fritidsbåter får ansvar for
innsamling, økt gjenvinning av plastavfall og bygg- og anleggsavfall, samt økt innsamling av
tekstilavfall og elektronisk avfall.
Videre omtaler strategien et forslag til lovendring som gjør det mulig for kommuner å
finansiere opprydding av enkelte typer forsøpling gjennom avfallsgebyret. Kommunene skal
få anledning til å bruke avfallsgebyr til å rydde opp i parker og på strender.
Miljøverndepartementet vil også utarbeide et forslag til endring av forurensningsloven slik at
kommunene kan pålegge næringsaktører å koble seg til avfallssug der dette er
samfunnsøkonomisk lønnsomt.
I strategien foreslås det å forskriftsfeste en plikt for kommunene til å ta i mot større mengder
farlig avfall fra husholdningene enn det som regelverket krever i dag. Videre foreslås det å
heve strafferammen for ulovlig eksport og import av farlig avfall for å hindre at avfallet blir
behandlet uten tilrettelagte fasiliteter og verneutstyr i mottakerlandet.
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Bortsett fra noen punkter som nevnes i regjeringsplattformen gjenstår det å se hvordan
avfallspolitikken vil bli utviklet etter regjeringsskiftet.
5.2.

Avfallsplan

Fra 1995 til 2002 var det et krav i Forurensingsloven om at kommunene skulle utarbeide
avfallsplaner. Selv om det ikke lenger er lovpålagt å utarbeide avfallsplaner ser
eierkommunene likevel nytten av å utarbeide slike planer som et ledd i den samlede politiske
styringen av virksomheten på avfallsområdet. Dette er i avfallsplanen formulert slik: "Etter
vedtak i kommunene våren 2005 skal det minst hvert fjerde år utarbeides en felles avfallsplan.
Planen skal gjelde avfallsrelaterte problemstillinger både i selskapet og i kommunene, og den
skal vedtas av kommunestyrene. Hovedfokus for planen er kommunenes lovpålagte oppgaver
knyttet til husholdningsavfall og forvaltning»22.
I de seneste årene har fokus i avfallsbransjen ofte ligget på klima og miljø, mens det er ventet
at avfallspolitikken både nasjonalt og lokalt i økende grad vil ha fokus på produkter, forbruk og
ressurser. Avfall Sør kan i begrenset grad redusere klimagassutslippene ytterligere gjennom
bedre innsamlings- og gjenvinningsløsninger. Endret forbruksmønster og redusert vekst i
ressursforbruket kan derimot gi betydelig effekt.
Avfallsplanen er bygget opp på følgende måte:






Innledning – Bakgrunn, hovedlinjer, rammebetingelser, utviklingstrekk etc.
Status – selskapet Avfall Sør Husholdning, avfallssystemet, avfallsmengder, gebyrer
Mål
Tiltak – med drøftinger sett i forhold til mål og delmål
Oppsummering

I planen er det valgt 3 hovedfokusområder:




Miljø/ressurser/klima
Service
Økonomi

Det er i planen foreslått ett hovedmål med egne delmål for hvert av fokusområdene.
Hovedmål:
Avfall Sør videreutvikler og optimaliserer dagens ordninger for avfallsinnsamling og behandling i avfallsplanperioden. Avfall Sør tar sikte på å følge de nasjonale føringene som
kommer gjennom Nasjonal avfallsplan i 2013.
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Side 5, avsnitt 1.1 i Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013-2016:
http://www.avfallsor.no/dm_documents/Avfallsplan_2013_bq0az.pdf

Delmål: Miljø/ressurser/klima
Avfall Sør opprettholder en materialgjenvinningsgrad på 40 %, og arbeider for en ytterligere
økning.
Delmål: Service
Avfall Sør opprettholder dagens høye brukertilfredshet, og skal fortsette å være blant de 5 beste
avfallsselskapene i Norge på servicegrad.
Delmål: Økonomi
Renovasjonsgebyret skal ikke øke mer enn 3,5 % per år.
I tillegg til vedtaket over kom det følgende forslag til vedtak fra Songdalen kommune:
«Ordføreren bes gjennom deltakelse i selskapets fremtidige generalforsamlinger
arbeide for at det strategiske eiermessige styringsdokumentet som avfallsplanen er,
suppleres med et eget økonomisk delmål knyttet til fremtidig plassering på
benchmarkingen». Forslaget ble fremmet og vedtatt i kommunestyrene i Kristiansand og
Songdalen kommune. I kapittel 5.4 Renovasjonsbenchmarking 2012 kommer en med forslag
på målsetting for selskapet her.
Søgne kommune vedtok i tillegg ett punkt om at «helårlig renovasjon for fritidsboliger
kan ikke innføres før politisk vedtak i angjeldende kommune foreligger».
5.3.

Kostra-tall

Tabell 3 viser årsgebyr på renovasjon for sammenlignbare kommuner i Norge hentet fra SSBs
nettsider23. Da avgiftssatsene i Avfall Sør nå er fullstendig harmonert mellom de ulike
eierkommunene så vil tallet som vises for 2012 for Kristiansand være identisk også for
Vennesla, Søgne og Songdalen kommune.

Tabell 3. Sammenligning av årsgebyr for renovasjon (eks. mva.)
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*Gjennomsnittsbolig på 120m2. Beløp ink. mva. i 2012 for Avfall Sør er 3 734 kr.
Eierkommunene i Avfall Sør har nest høyest årsgebyr for renovasjon i 2012 i sammenligningen
over og ligger 33,0 % over snittkostnaden sammenlignet med 8 andre større byer (og flere
andre kommuner som har felles avfallsselskaper med disse byene) i Norge. Holdes Tromsø
utenom så ligger prisen 43,0 % over snittet. Samtidig sier ikke denne sammenligningen noe om
tjenestetilbudet slik at man ikke får direkte sammenlignbare tall her. Standard årsgebyr tar ikke
hensyn til tømmefrekvens, hvorvidt det er gratis eller betaling for levering av avfall på
gjenvinningsstasjoner, eller lavere gebyr per husstand der det er fellesløsninger (som for
borettslag o.l.). Gjennomsnittsgebyret per husstand i eierkommunene til Avfall Sør er derfor
reelt sett lavere enn det som fremkommer fra Kostra-statistikken. I 2012 utgjorde
gjennomsnittlig gebyr per husstand ca. 2 500 kr eks. mva. Renovasjonsbenchmarking omtales
nærmere i neste avsnitt og kan være med å gi bedre grunnlag for direkte sammenligning mot
andre aktører i Norge når en måler prestasjoner på flere ulike dimensjoner opp mot hverandre,
og ikke bare sammenligner økonomiske størrelser.
5.4.

Renovasjonsbenchmarking 2012

Benchmarking er et uttrykk innenfor bedriftsøkonomien der man innen organisasjoner
evaluerer sin virksomhet i forhold til de som man oppfatter egner seg best innen en viss
bransje24. Rapporten renovasjonsbenchmarking 2012 er utført med bakgrunn i regnskapstall fra
2011 og er siste gang revidert 4. oktober 2013. Rapporten er laget av selskapet Energidata
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Consulting AS (EDC) med bistand og input fra deltakende selskaper i undersøkelsen.
Rapporten ble første gang gjennomført for regnskapsåret 2009 og er tenkt videreført fremover
med nye tilsvarende rapporter/undersøkelser annethvert år. Rapportens omfang er avgrenset til
selskapet Avfall Sør Husholdning sin virksomhet.
Rapporten sammenligner 23 av Norges ledende renovasjonsvirksomheter i syv dimensjoner for
året 2011. Referansegruppen (de 23 selskapene) omfatter Norges ledende renovasjons
virksomheter som betjener 109 av landets kommuner og 2,4 millioner innbyggere. Det er grunn
til å anta at benchmarkingsresultatene gir ett godt grunnlag for å vurdere posisjon og
prestasjoner. Avfall Sør Husholdning AS (Avsør11) sine resultater målt mot snittet av
deltakende selskaper fremkommer i figuren under25.
Figur 1. Prestasjoner – balansert målskive

Selskapets prestasjoner er middels eller bedre i 6 av de 7 dimensjoner, der arbeidsmiljø,
tjenestestandard og kundetilfredshet er selskapets sterkeste sider. Selskapet har ingen utpregede
svake sider, men scorer lavest på driftseffektivitet og gebyrnivå. Driftseffektiviteten er
riktignok noe bedre enn snittet, mens gebyrnivå som eneste dimensjon ligger litt under snittet i
undersøkelsen.
Avfall Sør har et tjenestetilbud til innbyggerne som er mer omfattende enn mange andre av
selskapene i undersøkelsen, blant annet hyppig henting av dunker, innsamling av matavfall og
gratis levering på gjenvinningsstasjoner. En stor del av kostnadselementene for behandling av
avfall er knyttet til kostnader for levering av avfall til det felles eide forbrenningsanlegget
(Returkraft) i regionen. Det er mer utfordrende å hente ut besparelser på behandling, uten å
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Hentet fra side 2 i vedlegg 3 – Renovasjonsbenchmarking 2012.

bryte forpliktelser selskapet har gjort gjennom sitt eierskap i Returkraft AS. Det fremkommer
ikke i benchmarkingen om hvor stor andel av behandlingskostnadene andre fraksjoner utgjør
av det totale forbedringspotensialet. Øvrig besparelse gjennom økt drifts- og systemeffektivitet
har mindre effekt, dersom en ikke samtidig ser på omlegging av dagens renovasjonsopplegg og
redusert standard samtidig. Både for innsamling og på gjenvinningsstasjonene er det
muligheter for besparelser.
Totalt er det vurdert at dersom det er mulig å adoptere den mest kostnadseffektive driftspraksis
i de tekniske aktivitetene, kan det spares ca. 11 mill. kr pr år, men det krever endringer i både
avtaleforhold med leverandører og bedre priser på gjenvinningsfraksjoner. Utvikling mot det
mest kostnadseffektive renovasjonssystem kan teoretisk gi en kostnadsbesparelse på ca. 7 mill.
kr (usikkert anslag), men kan medføre redusert standard på tjenestene.
Resultatet for Avfall Sør ble meget bra for 2011. Hvis en tillegger alle prestasjonsdimensjonene lik vekt, er Avfall Sør blant de tre beste. Songdalen og Kristiansand kommune
har i forbindelse med behandling av avfallsplanen gjort vedtak om at det skulle arbeides for at
avfallsplanen suppleres med et eget økonomisk delmål knyttet til fremtidig plassering på
benchmarkingen. I eiermeldingen her anbefaler man at selskapet bør ha en målsetting om å
være blant de fem beste her samlet sett når en tillegger de ulike dimensjonene lik vekt. Et slikt
mål vil dermed ikke bare ha fokus på de økonomiske faktorene, men også inkludere andre
viktige dimensjoner i målingen. Selskapet vil måtte følge opp vedtaket og rapportert
(annethvert år) sammen med årlig rapportering på målene satt i avfallsplanen.
Prosessen for sammenligning av resultater og undersøkelser basert på driftsåret 2013 starter i
løpet av 1. kvartal 2014, og endelig rapport forventes ferdigstilt i månedsskiftet
august/september 2014.

6. Rutiner for eierstyring
En eiermelding skal inneholde prinsipper for kommunens overordnede eierstrategi og rutiner
for eierstyringen. En skal klargjøre intensjonen med eierskapet i det aktuelle selskapet, etablere
forutsigbare og kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten, klargjøre rutiner for
rapportering og eventuelt også definere en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. Strategien bør
inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte selskap, slik at
selskapene vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsettinger med sitt eierskap.

6.1.

Prinsipper for god foretaksstyring – KS sine anbefalinger

KS har utarbeidet 19 anbefalinger26 for god eierstyring, tilpasset kommunal sektor. KS sine
anbefalinger dekker i utgangspunktet områder som ligger i en gråsone mellom lovregulering og
etablert praksis, eller områder hvor hver enkelt eier må sette ned noen prinsipper og etablere
noen samhandlingsmønstre for å forankre nødvendig eierstyring av kommunens samlede
eierskap. I utarbeidelsen av den konkrete eierstrategien for Avfall Sør AS knyttet til
eierskapsutøvelse, drøftes særskilt følgende av KS sine anbefalinger opp mot dagens etablerte
praksis i selskapet:









Om utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter
(anbefaling nr. 3)
Om fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet (anbefaling nr. 5)
Om eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor (anbefaling nr. 9)
Om rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene (anbefaling nr. 11)
Om styresammensetning i konsernmodell (anbefaling nr. 12)
Om oppnevnelse av vararepresentanter (anbefaling nr. 13)
Valgkomite for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap (anbefaling
nr. 10)
Om utarbeidelse av etiske retningslinjer (anbefaling nr. 18)

En del av KS sine anbefalinger retter seg mer mot eierne/kommunene, enn selskapene. Av
disse blir særlig anbefaling nr. 8 om gjennomføring av eiermøter omtalt, jf. kapittel 6.2.3.
6.1.1. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi

KS sin anbefaling nr. 3 sier at «selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor
rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet».
Frem til nå har eiernes styrende dokumenter for Avfall Sør AS vært vedtektene og
aksjonæravtalen, i tillegg til avfallsplanen. Vedtektene er sist revidert av generalforsamlingen
18. juni 2009. Siste versjon av aksjonæravtalen er datert 9. desember 2005. Denne må
oppdateres, da den omtaler selskapet som RKR.
Aksjelovens § 6-12 klargjør at forvaltningen av selskapet hører inn under styret. Styrets
hovedoppgave i strategiarbeidet er, på vegne av eierne, å komme frem til beslutninger om
iverksetting av en strategi som øker selskapets verdi og at de strategiske målene er tydelige og
realistiske.
Det mest sentrale strategiske dokumentet til Avfall Sør AS er avfallsplanen. Ny avfallsplan for
perioden 2013-2016 ble politisk behandlet og vedtatt i eierkommunene høsten 2013.
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Avfallsplan er et hensiktsmessig og viktig styringsdokument i Avfall Sør-systemet, men er i
stor grad en plan kun for Avfall Sør Husholdning AS. Under beskrivelsen av salgsprosessen for
Avfall Sør Bedrift i vedlegg 1 fremgår det som tidligere nevnt at «Styret i Avfall Sør la bl. a. til
grunn for vedtaket om salg at det er de oppgavene eier-kommunene har tildelt selskapet
gjennom enerett som er Avfall Sørs kjernevirksomhet». Det er likevel viktig å understreke
betydningen av at også konsernet Avfall Sør AS har et overordnet strategisk dokument for den
samlede virksomheten. Slik selskapet i dag fremstår, er det vanskelig å se klart hvilke strategier
konsernet følger knyttet til konkurranseutsatt virksomhet og eierskap i øvrige selskap
(eiendomsselskap m.m.).
Anbefalinger
Det anbefales at styret i morselskapet klargjør en strategi for de selskapene i konsernet som
ikke ligger inn under avfallsplanen. En selskapsstrategi er styrets verktøy for å operasjonalisere
eiers formål og strategier for selskapet. Ny avfallsplan for 2013-2016 inneholder flere av de
elementer som er naturlige å ha med i en samlet selskapsstrategi for et avfallsselskap som
Avfall Sør AS, men bør suppleres. Den samlede selskapsstrategien for hele konsernets
virksomhet må forankres i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes
eierstrategi samt vedtekter og aksjonæravtale. Strategien forventes å angi:






Visjon og verdigrunnlag
Rammer for virksomheten
Strategiske utfordringer
Strategiske mål og ambisjoner
Strategiske og operative virkemidler

Det anbefales videre at selskapet årlig orienterer eierne om i hvilken grad selskapet oppfyller
eiernes forventinger og selskapets egne mål fastsatt i selskapsstrategien, gi informasjon om
eventuelle planlagte endringer i tjenestetilbudet samt eventuelt vesentlige endringer i
kostnadsnivået for selskapet. Sees i sammenheng med punkt 6.2.3. om eiermøte.
Selskapets vedtekter foreslås i lys av ovenstående noe endret, jamfør omtale i kapittel 6.2.7.

6.1.2. Forholdet mellom monopol- og konkurransevirksomhet

I følge forurensningsloven er norske kommuner forpliktet til å sørge for innsamling og
behandling av husholdningsavfall i sine respektive områder. Private selskaper kan ikke samle
inn husholdningsavfall uten kommunenes tillatelse. Kommunene har derfor et lovlig monopol
når det gjelder innsamling av slikt avfall. En har den senere tid på nasjonalt nivå sett at dette
monopolet ikke håndheves fullt ut, og det er en økende aktivitet fra private aktører som uten
tillatelse fra kommunene samler inn husholdningsavfall. Eksempel på dette kan være utsetting
av containere til private og innsamling av ulike avfallstyper som blant annet tekstiler og
metaller fra husholdningene. En konsekvens av dette er at en del av husholdningsavfallet
feilaktig registreres i offentlig statistikk som næringsavfall. En annen konsekvens er at deler av
dette avfallet kan komme på avveie og ikke behandles på lovlig vis.

EU sitt overvåkingsorgan ESA har pålagt Norge å etablere nye regler for finansiering av
kommunale renovasjonsselskaper i Norge for å unngå ulovlig statsstøtte. Konkret vil dette bety
at gjeldende regelverk på selvkostområdet må endres på noen viktige punkter. Kommunale
renovasjonsselskaper eller kommunale etater som i tillegg til å samle inn eller behandler
husholdningsavfall i sin egen kommune, også driver økonomisk virksomhet, pålegges dessuten
skatteplikt for den konkurranseutsatte virksomheten.
«Norge sa seg enig i ESAs forslag og forsikret om full gjennomføring. Norske myndigheter la
også frem endringer i avfallsforskriften og skatteloven, og bekreftet at disse endringene ville
være på plass innen 1. januar 2014»27.
Pålegget fra ESA har resultert i at det fra 1. januar 2014 er innført skatteplikt for den
konkurranseutsatte virksomheten, og Miljødirektoratet sendte 31. januar 2014 ut forslag til
forskrift for beregning av selvkost på avfallsområdet på høring (se nærmere informasjon i
kapittel 7.1). Det er viktig at både eierkommunene og selskapets styre og ledelse arbeider
aktivt for å få et selvkostregelverk som hensyntar det samfunnsansvar kommunale aktører har
tatt i forhold til nødvendig utbygging av ny behandlingskapasitet i forbindelse med
deponiforbudet som ble innført fra 2009.
Anbefaling
ESA-avgjørelsen og de endringene som nå iverksettes for å imøtekomme dette viser at det nå
må igangsettes et arbeid med avklaring av konsekvenser for Avfall Sør-konsernet, og spesielt i
forhold til selskapets eierskap i Returkraft AS. Selskapsledelsen forventes å holde styret
orientert og styret må igjen sikre at eierne holdes godt orientert om konsekvenser av ESAavgjørelsen og endringer i avfallsforskriften og skatteloven for Avfall Sør AS. Det er også
viktig å være aktiv i høringsprosesser og andre viktige sammenhenger for å sikre gode
rammebetingelser for den offentlig eide delen av avfallssystemet.
6.1.3. Styrets sammensetning og kompetanse

KS sin anbefaling nr. 9 sier at «det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de
nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt
styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller
hverandre kompetansemessig».
Å påta seg et styreverv i et aksjeselskap er et personlig verv. Det betyr at man verken
representerer et bestemt politisk parti, kommunen eller andre interessenter når man bekler et
styreverv. Man sitter i styret for å ivareta bedriftens interesser på best mulig måte ut fra
selskapets formål, sammen med resten av styret.
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Styret i Avfall Sør AS består av 6 representanter som er valgt av generalforsamlingen som
består av ordførere fra de fire eierkommunene. De samme 6 styrerepresentantene sitter også i
styret for Avfall Sør Husholdning AS med tillegg av to ansatterepresentanter28.
Formelt foreslås i dag kandidater til styret i Avfall Sør AS av en valgkomite bestående av
ordførerne i de fire eierkommunene, det vil si de samme som utgjør generalforsamlingen. I
praksis er det hvert enkelt kommunestyre/bystyre som utpeker den enkelte kommunes
kandidat(er) til styret i Avfall Sør AS. Gjeldende aksjonæravtale legger opp til at Kristiansand
kommune som største eier har 3 styremedlemmer, mens de øvrige kommunene har en
representant hver. Ordførerne stiller i praksis med tilnærmet bundet mandat i valgkomiteen i
Avfall Sør AS.
Dagens praksis hvor en ikke foretar en helhetlig vurdering av bredde i fagkompetanse ved
sammensetning av styrene i Avfall Sør AS og Avfall Sør Husholdning AS, er ikke i tråd med
anbefalingene til KS eller de overordnede eierskapsmeldingene til kommunene.
Styrets leder utpekes for en periode på to år. Kristiansand har rett til å utpeke styreleder hver
annen toårsperiode, og tilsvarende har Vennesla / Søgne / Songdalen rett til å utpeke styreleder
annenhver toårsperiode29. Denne bestemmelsen har imidlertid aldri blitt praktisert.
Anbefaling
Det anbefales at man går bort fra dagens ordning og over på en ordning hvor de ulike styrene
settes sammen ut fra styrekandidatenes kompetanse, kapasitet og mangfold holdt opp mot
egenarten til de ulike styrene. Politisk erfaring sammen med lokal forankring og kompetanse
vil i så måte være blant de etterspurte kompetanseområder som styret bør besitte. I tillegg
anbefales det at dagens ordning om hvem som velger styreleder opphører. Styreleder bør
oppnevnes av generalforsamlingen, mens styrets nestleder oppnevnes av styret selv.
For å få etablert et slikt system er det viktig at en benytter seg av valgkomiteer og
sammensetter og bruker disse på en ny måte, jamfør neste punkt 6.1.4.
Aksjonæravtalens § 6 om styresammensetning og valg av styreleder må endres.

6.1.4. Valgkomité for styreutnevnelse

KS sin anbefaling nr. 10 sier at «ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og
lov om interkommunale selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite hvor formålet er å
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sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med
selskapet… Valgkomiteens innstilling bør begrunnes».
Vedtektene til Avfall Sør AS30 oppstiller i § 8 om generalforsamlingen at en der skal velge
valgkomite med ett medlem fra hver av eierkommunene. De fire ordførerne har de senere årene
hatt funksjonen som valgkomite.
Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er
tilpasset selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Dette innebærer at
styresammensetningen totalt sett bør gi selskapet den nødvendige kompetanse hva gjelder
juridisk-, politisk-, faglig og økonomisk kompetanse.
Generalforsamlingen må i tråd med aksjelovens bestemmelser velge nytt styre annet hvert år.
Eier står for øvrig fritt til å endre styresammensetningen uavhengig av valgperioden. Det bør
vurderes etablert en ordning hvor noen styremedlemmer er på valg hvert år.
Anbefaling
Dagens praksis hvor kommunestyrene utpeker sine kandidater til styret i Avfall Sør AS,
avvikles. Selskapets styre skal ha 5-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen i
henhold til aksjelovens regler. Generalforsamlingen velger også 3 varamedlemmer (numerisk)
til styret. Det anbefales at generalforsamlingen i Avfall Sør AS oppnevner en valgkomite og
vedtar instruks for valgkomiteen, og at den består av rådmennene i eierkommunene.
Valgkomiteen gis mandat til å fremme et begrunnet forslag om sammensetning av styret for
Avfall Sør AS som kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets
egenart.
Vi anbefaler at Avfall Sør Husholdning AS fortsatt har samme styre som Avfall Sør AS
(jamfør kapittel 7.2.5) og en trenger derfor ikke valgkomite for styret til Husholdning. Avfall
Sør Husholdnings vedtekter § 7 endres i tråd med dette.
Det foreslås iverksatt en ordning med numerisk vararepresentasjon i Avfall Sør AS og Avfall
Sør Husholdning AS, og en ordning hvor omlag halvparten av styret er på valg hvert år.
Vedtektene i Avfall Sør AS § 9 og Avfall Sør Husholdning AS § 9 må i så fall endres i tråd
med dette.
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Avfall Sør AS sine vedtekter § 10 om at styret er generalforsamling i eventuelle
datterselskaper, bør presiseres slik at det klart fremkommer at dette ikke gjelder i forhold til
Avfall Sør Husholdning AS.
6.1.5. Styresammensetning i konsernmodell

KS sin anbefaling nr. 12 sier at «styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap.
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. Dersom datterselskap yter
tjenester til morselskap i konkurranse med andre bør det være ledelsesmessig og funksjonelt
skille mellom selskapene for å unngå inhabilitet og rolleblanding i anbuds-prosesser. Dersom
det i konsernet er et datterselskap som yter monopoltjenester til sine eiere eller innbyggerne i
eiernes kommuner, bør eksterne kandidater ha flertall i styret».
Dagens styresammensetning er ikke i tråd med anbefalingen, da de eieroppnevnte
styremedlemmene i Avfall Sør Husholdning er personidentiske med styremedlemmene i Avfall
Sør bortsett fra at to styremedlemmer velges av de ansatte til styret til Avfall Sør Husholdning.
Her har man i stedet valgt en løsning der eierne også er generalforsamling i datterselskapet.
Anbefaling
En vil her anbefale å fortsette dagens ordning selv om det går imot KS sin anbefaling. Dette
fordi (gitt at salget av Avfall Sør Bedrift godkjennes) en da vil stå igjen med forholdsvis
mindre aktivitet og ansvar i morselskapet når Avfall Sør Husholdning holdes utenom. Det vil
også være økonomiske stordriftsfordeler ved å ha de samme eiervalgte styremedlemmer, i
tillegg til kompetansemessig overførsel mellom selskapene ved at styret i morselskapet også
sitter «tett på» som styre for husholdningsselskapet.

6.1.6. Styrearbeid og rolleklarhet

God eierstyring innebærer at kommunene som eiere må sikre klarhet i roller, hvem som skal
delta i styrer, profesjonalitet i selskapsledelsen og mulighet til kontroll og oppfølging av at
driften er i samsvar med kommunens mål og interesser.
I kommentarene til KS sin anbefaling nr. 11 om «rutiner for kompetansevurdering av
selskapsstyrene» heter det at styret skal «foreta en egenevaluering hvert år når det gjelder
kompetanse og arbeid». Videre at styret skal «gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går
på roller, ansvar og oppgaver».
Sist oppdaterte styreinstruks for selskapet er datert 5. juni 2009. Det er ikke utarbeidet egen
styreinstruks for styret i Avfall Sør Husholdning. Sist oppdaterte retningslinjer for daglig leder
er også datert 5. juni 2009.
Det fremgår av retningslinjer for daglig leder at vedkommende «representerer selskapet på
generalforsamlinger i deleide selskaper, såfremt styret ikke vedtar noe annet». Konsernstyret
bør sikre at den samlende virksomheten undergis tilstrekkelig kontroll og at uheldige
rollekombinasjoner unngås. En bør unngå at samme person i samme selskap innehar både en
utøvende styrerolle og en kontrollerende rolle gjennom generalforsamling. Etter

Kommunerevisjonens anbefaling trådte daglig leder i Avfall Sør ut av styret til Avfall Sør
Bedrift noen år tilbake i tid. Det ble dermed et klarere skille mellom rollefordelingen, men i
forhold til samhandling og informasjonsflyt har avstanden blitt større.
Videre bør det undergis en grundig drøfting i konsernstyret om hvem som bør representere
Avfall Sør på generalforsamlinger i Returkraft. Styreleder og daglig leder i Avfall Sør er i dag
medlemmer i styret til Returkraft. Konsernstyret bør ta opp til vurdering hvem som i denne
situasjonen stiller på generalforsamling for Returkraft.
Anbefaling
Eierne signaliserer overfor styret i Avfall Sør at egen styreinstruks samt retningslinjer for
daglig leder bør oppdateres. Videre at styret i Avfall Sør bør stille forventninger til styrene i
datterselskapene, om at styreinstruks utarbeides også for disse styrene.
Konsernstyret oppfordres til å gjennomgå representasjonen i styrer og generalforsamlinger i
heleide og deleide datterselskap med sikte på å unngå uønsket rollekombinasjoner.
Eierne har forventninger om at alle styrene i Avfall Sør-systemet foretar en årlig egenvurdering
av sitt arbeid.

6.1.7. Etiske retningslinjer og samfunnsansvar

God eierstyring er også viktig for å sikre eierkommunenes omdømme. De overordnede
eierskapsmeldingene til kommunene stiller derfor alle generelle forventninger til selskapene
om en etisk-, samfunns- og miljøbevisst drift.
KS skriver i anbefaling nr. 18 at «det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og
jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften».
KS har betydelig fokus på samfunnsansvarlig drift og utga nylig en revidert/oppdatert
håndbok31 i antikorrupsjon sammen med Transparency International Norge. Her vises det i
kapittel 3.2 om kommunale roller og risikosoner knyttet til eierrollen at «gjennom eierrollen
bør kommuner påse at kommunalt eide selskaper har et antikorrupsjonsprogram».
Offentlige eiere har særlige forventninger knyttet til seg i forhold til å utøve samfunnsansvar.
Kommunenes omdømme vil i økende grad være avhengig av hvordan en forvalter
samfunnsansvaret gjennom ulike selskapskonstruksjoner.

31

vhttp://www.ks.no/PageFiles/39502/H%C3%A5ndbok%20i%20antikorrupsjon%20for%20kommuner%20150313%20siste%20v
ersjon.pdf?epslanguage=no

Etikk er teoretisk orientert og brukes om systematisk tenkning knyttet til hva som er rett og
galt32. Avfall Sør AS har utarbeidet etiske retningslinjer for selskapet datert 24. september
2012. Kommunene vil påpeke at det er positivt at selskapet har disse, og at det er viktige
temaer innen etikk som er tatt opp her. En savner allikevel noen retningslinjer som går på
selskapets ansvar. Temaer som forretningsskikk, korrupsjon, sosial dumping og internkontroll
kunne gjerne vært nevnt i disse retningslinjene.
Å arbeide med samfunnsansvar innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i
strategi og daglig drift33. Avfall Sør AS har ivaretatt hensynet til miljøet gjennom sin
avfallsplan, men har ingen konkrete retningslinjer for samfunnsmessige hensyn. Eksempler på
samfunnsmessige forhold kan være hensyn til naboer og lokalsamfunn, lokale leverandører,
frivillige organisasjoner, lærlingplasser og tilrettelagte arbeidsplasser.
Det har kommet nye regler om rapportering av samfunnsansvar. Regnskapsloven er endret med
virkning fra 1. juni 2013. De som er definert som «store foretak34» har fra 1. juni utvidede krav
til rapportering på forhold utenfor det vanlige regnskapet (hensynet til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon)35.
Avfall Sør tilfredsstiller og faller inn under definisjonen av «store foretak» og er i så måte
omfattet av de nye reglene her.
Anbefaling
Styrene forventes årlig å rapportere om sitt arbeid med samfunnsansvar i årsmeldingen i tråd
med ny lovgivning.
Videre anbefales det at de etiske retningslinjene utfylles til også å gjelde forretningsskikk,
korrupsjon, sosial dumping og internkontroll.

6.2.

Kommunikasjon/dialog mellom selskap og eier

Det finnes flere ulike måter å forankre kommunenes eierstrategi overfor Avfall Sør på. Gode
selskapsvedtekter med en presis og klar formålsparagraf er et meget sentralt virkemiddel. I
tillegg vil generalforsamlingsvedtak kunne gi instrukser om eiernes krav og forventninger. Den
løpende kommunikasjon mellom eierne og styre er imidlertid også meget viktig.
I dag deltar en representant for rådmannen (som regel en medarbeider med teknisk/ingeniørfaglig kompetanse) i hver kommune på styremøtene i Avfall Sør AS med tale- og
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forslagsrett. Dette fremgår av § 3 i aksjonæravtalen til Avfall Sør. Disse representantene
danner således et administrativt utvalg (AU) sammen med Avfall Sørs administrasjon, og
deltar i forberedelsen av saker til behandling i Avfall Sørs styre og i eierkommunene. Uttalelse
fra AU legges ved saksfremleggene til styrebehandlingen. I tillegg brukes dette utvalget som
arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelser av Avfallsplanen samt retningslinjer, forskrifter
og rutiner som skal godkjennes i styret og i politiske utvalg i eierkommunene. Ordningen med
AU er en god og nyttig kommunikasjonskanal mellom selskapet, styret og eierkommunene.

6.2.1. Rutiner for selskapsrapportering

For å kunne sikre det demokratiske eierskapet og politisk forankringer det viktig at den enkelte
kommune etablerer mekanismer for at vedtak som er fattet i generalforsamlingen til Avfall Sør
og eventuelle heleide datterselskap, er kjent og forankret i de respektive
formannskap/kommunestyrer. Videre at kommunestyrene er godt orientert om hvem som
bekler styrevervene i de viktigste selskapene kommunen har eierinteresser i.
Anbefaling
Årsregnskapene og årsmeldingene for Avfall Sør AS og Avfall Sør Husholdning AS refereres
minimum for den enkelte kommunes utpekte eierorgan.
I forbindelse med innhenting av generalforsamlingspapirene med årsregnskap og årsmelding
fra Avfall Sør, bør kommunene utarbeide utvalgte nøkkeltall fra virksomhetene som legges ved
og drøftes ved den enkelte referatsaken.
6.2.2. Generalforsamlingspapirer

Vel så viktig som at vedtak fattet i generalforsamlingen til Avfall Sør er kjent og forankret i de
enkelte formannskap/kommunestyrer, er at de samme kommunale organer har hatt muligheten
for å gi føringer for hvordan deres eierrepresentant i generalforsamlingen (ordføreren) har
skullet stemme i de ulike saker som er oppe til behandling i generalforsamlingen.
Aksjelovens § 5-10 nr. 2 stiller krav om at «innkalling til generalforsamlingen skal være sendt
senest en uke før møtet skal holdes, om ikke vedtektene setter en lengre frist». I lov om
interkommunale selskaper (IKS) § 8 heter det at «innkalling til representantskapsmøte skal
skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde sakliste».
Hadde Avfall Sør vært organisert som et IKS, ville minimumsperioden for utsendelse av
sakspapirer til øverste selskapsorgan vært 4 uker. Denne fristen er satt for at kommunene i
slike selskaper skal ha rimelig tid til å få politisk forankret sakene som skal opp til behandling i
representantskapet.
Anbefaling
Det er sterkt ønskelig å få innført et slikt regime med 4 ukers frist knyttet til
generalforsamlingspapirene til Avfall Sør AS. Det anbefales i tillegg at Avfall Sør etterspør
samme ordning fra Returkraft AS. Videre er det ønskelig at når disse papirene sendes ut til
eierrepresentantene som møter på generalforsamlingen, så sendes de parallelt i kopi til den

enkelte kommunes postmottak og merkes til rådmannen. På denne måten vil en kunne sikre at
rådmannen er kjent med hvilke saker som skal opp til behandling i generalforsamlingen og kan
legge sakspapirene frem for rette politiske organ til orientering/behandling i forkant av selve
generalforsamlingen.
Tilsvarende resonnement gjør seg også gjeldende for generalforsamlingspapirene til Avfall Sør
Husholdning, hvor jo representanter fra de bakenforliggende eierkommunene møter som
eierrepresentanter på generalforsamlingen.
Vedtektene bør endres i tråd med disse anbefalingene.
6.2.3. Eiermøter

KS sin anbefaling nr. 8 sier at «de formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller
representantskap, men det kan også innkalles til eiermøter i tillegg til disse…»
I kommentarene utdypes det at slike eiermøter kan være for eksempel interkommunale
formøter før generalforsamling eller møter for å drøfte en sak uten at det blir gjort formelle
vedtak. Det er opp til eierne selv å vurdere behovet for, og hvordan slike eiermøter eventuelt
skal gjennomføres.
Når det gjelder øvrig kontakt mellom Avfall Sør og eierne, deltar med visse mellomrom
representanter for Avfall Sør på orienteringssekvenser for formannskap eller kommunestyre
når kommunene ber om dette. Kommunene er og representert inn mot selskapet gjennom sin
deltakelse i administrativt utvalg som beskrevet under kapittel 6.2. For øvrig har det høsten
2013 vært avholdt to eiermøter mellom selskap og ordførere og rådmenn fra de fire
eierkommunene hvor eierne har blitt løpende orientert om den pågående salgsprosessen for
Avfall Sør Bedrift.
Anbefaling
Det er nyttig at Avfall Sør orienterer om virksomheten for formannskapet/kommunestyret, for
eksempel i tilknytning til arbeidet med avfallsplanen eller andre større prosjekter. Slike
orienteringer bør derfor holde frem.
Det bør i tillegg tas initiativ for å lage en ny arena (et årlig eiermøte) hvor Avfall Sør sin
utvikling og strategi belyses og drøftes. Kommunene bør organisere seg slik at de samler
kunnskap og ekspertise som er nødvendig for å følge med på aktiviteten i Avfall Sør-systemet,
analysere regnskapene og annen informasjon fra selskapet og kreve mer dokumentasjon når
dette oppleves hensiktsmessig. Et slikt eiermøte bør derfor ikke nødvendigvis kun være for
rådmenn, men bør settes sammen av ressurspersoner fra de ulike kommunene i forhold til
selskapets spesifikke behov og karakter. Eiermøtet for Avfall Sør må bestå av personer med
bred kompetanse, deriblant økonomisk og finansiell analyse og regnskapsinnsikt for selskaper
som informerer om sin aktivitet og resultater etter andre prinsipper enn de kommunale.
Selskapets ledelse og styreleder inviteres til deler av det årlige eiermøtet. Et slikt eiermøte vil
kunne gi rom for en dialog med selskapets ledelse om de krav og forventninger til Avfall Sør
som er stilt i herværende eierstrategi.

Rådmannen i Kristiansand kommune, som øverste administrative ansvarlige hos den største
eieren, bør ta initiativet til et slikt eiermøte, og videre også sikre nødvendig samordning på
administrativt nivå mellom de fire kommunene i forkant av selve eiermøtet.

6.2.4. Ny virksomhet

Det foregår for tiden konsolideringer og omstruktureringer i bedriftsmarkedet i avfallsbransjen
og dette ser vi også i Avfall Sør konsernet ved at Avfall Sør Bedrift AS selges til Norsk
Gjenvinning AS. En slik omstrukturering er noe en også kan se for seg i
«husholdningsmarkedet» og at det kan være økonomiske stordriftsfordeler ved å slå seg
sammen med andre. I dag finnes det ni interkommunale renovasjonsselskap i Agder-fylkene.
Avfall Sør leverer sine tjenester til 40 % av befolkningen i Agder.
Det er styret i Avfall Sør som sammen med interesserte nabokommuner/-selskaper som må ta
avgjørelsene om å iverksette prosesser i forhold til slike formaliserte samarbeid en snakker om
her (avfallsrelatert). Hovedmålsettingene med eventuelle sammenslåinger innen
husholdningsmarkedet vil være å utnytte stordriftsfordeler med hensyn til økonomi og
effektivitet, og muligheter for å kunne gi innbyggerne bedre og rimeligere tjenester. Initiativ til
slike prosesser kan også komme fra eierne og fra andre samarbeidsorganer som for eksempel
Knutepunkt Sørlandet.
Anbefaling
Det anbefales at styret vurderer hvorvidt det kan være hensiktsmessig å iverksette prosesser
med sikte på å slå seg sammen med andre kommuner/selskaper når det gjelder innsamling og
behandling av husholdningsavfall. Sees i sammen med kapittel 6.1.1 utarbeidelse og revidering
av selskapsstrategi. I tillegg anbefales det at iverksetting av nye aktiviteter som representerer
en utvidelse i forhold til selskapets vedtektsfestede formål skal godkjennes av eierkommunene
før vedtak i selskapets styrende organer.

6.2.5. Åpenhet

Kommunene stiller forventninger til åpenhet rundt viktige forhold knyttet til selskapets
virksomhet. Kommunene forventer at selskapet har en åpen dialog med omverdenen om
økonomiske forhold og arbeidet med samfunnsansvar og miljøspørsmål. Så vel årsrapporter
som selskapets internettside er hensiktsmessige informasjonskanaler i denne sammenhengen.
Avfall Sør er underlagt offentlighetsloven etter § 2, 1. avsnitt bokstav c «sjølvstendige
rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel

som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet» og 2. avsnitt
«Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte
konkurranse med og på same vilkår som private»36. Hovedregelen er at saksdokumenter,
journaler og lignende register for organet er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av
lov eller forskrift. Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende register til
organet hos vedkommende organ. Det vil si at alle som er underlagt offentlighetsloven må
ha et tydelig system for arkivering og journalføring.

Anbefaling
I Avfall Sør AS skal det være åpenhet om virksomheten. I det ligger at det bør det foreligge en
etablert mediestrategi, kunde- og markedsstrategier med jevnlig gjennomførte
kundeundersøkelser og nødvendige kriseplaner.
Det skal være åpenhet rundt godtgjøringen i de ulike styrene og det skal gis samlede
opplysninger om alle godtgjøringer eller utbetalinger til styremedlemmene i årsrapportene.
I tillegg anbefales det at selskapene som er underlagt offentlighetsloven må sørge for et godt
system for arkivering og journalføring.
6.2.6. Selskapskontroll: eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon37

Selskapskontroll er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer
tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og i henhold til aktuelle
lover og regler.
Etter § 77 nr. 5 i kommuneloven er ansvaret for selskapskontrollen lagt til kontrollutvalget.
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper mm.”.
Anbefaling
I den grad det blir aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i Avfall Sør AS med datterselskap,
vil eierne sikre at dette arbeidet blir samordnet, og gjerne at ett av kontrollutvalgene i en av
eierkommunene blir utpekt til å styre arbeidet. Også eventuell iverksetting av
forvaltningsrevisjon ønsker eierne at blir samordnet.
Når en ny aksjonæravtale lages bør det tas inn et punkt om at «Kommunelovens § 80
selskapskontroll skal gjelde». Denne paragrafen vil ellers falle bort hvor kommunen ikke eier
alle aksjene. På denne måten sikrer man at kommunestyret i fremtiden utøver egenkontroll
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§ 2 Verkeområdet til lova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16
Jamfør kapittel 1.4.

(administrasjonens internkontroll, kontrollutvalget og revisors rolle), gjennom selskapskontroll
eller fullt innsyn - hvis kommunestyret eller kontrollutvalget skulle ønske det. Hvis man ikke
avtaler dette i aksjonæravtalen så er man siden avhengig av enighet mellom aksjonærene, det er
ikke nok med flertall.

6.2.7. Oppsummering – vedtekter og aksjonæravtale

Basert på gjennomgangen i punktene 6.1.1 til 6.2.6 over, foreslås det at styret i Avfall Sør AS
kommer til generalforsamlingen med et konkret forslag til reviderte vedtekter for Avfall Sør
AS, samt reviderte vedtekter for Avfall Sør Husholdning AS basert på de anbefalingene som
ligger i sakens anbefalinger. Forslag på ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS er arbeidet videre
med etter styret behandlet utkast på ny eierskapsmelding for selskapet 24. februar 2014, og
følger nå saken med forslag til vedtak om at «Forslag på ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS
godkjennes». Det er ønskelig at selskapet på generalforsamling i 2014 kan presentere en plan
for gjennomføringen av de ulike anbefalingene som ligger i saken jamfør kapittel 9.
Anbefaling
Kommunestyrene vil be generalforsamlingen anmode styrene i Avfall Sør AS og Avfall Sør
Husholdning AS om å komme med et forslag til reviderte vedtekter basert på styrenes egne
vurderinger av hvilke endringer som kan være nødvendige å foreta, herunder også sett i lys av
de innspill som fremkommer i herværende anbefalinger.

7. Aktuelle problemstillinger
Avfall Sør er for tiden enten direkte eller indirekte involvert i ulike prosesser og forhold som
kan få økonomiske konsekvenser og påvirke selskapets rammebetingelser i årene fremover.
Flere av disse forholdene beskrives i det videre under kapittel 7.

7.1.

Forskriftsendring i selvkostregelverket

Det har pågått arbeid i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og i Klima- og miljødepartementet med sikte på revisjon av selvkostregelverket. Klima- og miljødepartementet tar
sikte på å forskriftsfeste selvkostberegningen på avfallsområdet. Dette skjer som følge av en
klagesak fra Norsk Industri til ESA, og det nye regelverket kan medføre vesentlige problemer
for Returkraft. Dersom Returkraft ikke får anledning til å benytte reelle finanskostnader og ta
hensyn til at anlegget er bygget med kapasitet for fremtidig vekst i
husholdningsavfallsmengden, vil selskapet få betydelige driftsunderskudd i en årrekke
fremover. I denne situasjonen vil det kunne bli nødvendig med betydelige egenkapitalinnskudd fra eierselskapene/kommunene. Kommunene Kristiansand, Arendal, Vennesla, Søgne
og Songdalen har til sammen stilt kommunale garantier bak selskapets lån med 1,43 milliarder
kr.
Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av
avfallsgebyr for kommunens håndtering av husholdningsavfall. Det nye kapittelet skal sikre at
avfallsgebyret fastsettes i tråd med selvkostprinsippet i forurensningsloven § 34, og ble sendt

på høring 31. januar 2014 med opprinnelig høringsperiode frem til 22. april38 som nå er
forlenget med en uke og ny høringsfrist er satt til 29. april 2014. Både Avfall Sør, Returkraft og
flere av eierkommunene har avgitt egne høringsuttalelser i saken.

Det må imidlertid bemerkes at dette foreløpig kun et forslag, og at høringsfristen er 29. april.
Blir forslaget stående så vil det få økonomisk betydning.
Av forslag i forskrift er det 3 punkter verd å merke seg:






Ved beregning av kapitalkostnad skal kalkylerente (5 årig swap-rente + 0,5 %) legges
til grunn og ikke faktiske renter, § 15-3 (De snur altså opp ned på KLIF
(Miljødirektoratet) sitt brev av 25.09.12 hvor det ble sagt at forurensingslovens § 34 gir
grunnlag for å benytte faktiske finanskostnader og at kommunene har anledning til å
dekke faste utgifter knyttet til reservekapasitet for videre vekst i avfallsmengde over
gebyret). Det har betydning for Returkraft og selskapets eiere.
Man skal ha separat regnskap mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Og
kostnadene skal fordeles forholdsmessig. Hvis anlegget er bygget for
husholdningsavfall må minst 50 % brukes til dette, og være gradvis økende, for at
kostnadene skal kunne tas over avfallsgebyret (restkapasitet), § 15-4.
Hvis kommunen gjennom avfallsgebyret har subsidiert kommunens virksomhet knyttet
til konkurranseutsatt avfall i strid med reglene, så skal kommunen sørge for at dette
tilbakeføres, § 15-5.

Det ser altså ut til at det åpnes for at en vesentlig del av kapitalkostnadene knyttet til
merkapasitet som er bygget for å hensynta fremtid vekst i avfallsmengde – og som inntil videre
brukes til næringsavfall – fortsatt kan belastes husholdningsgebyret. Men kommunene
(renovasjonsselskapene) kommer da i den situasjon at det blir viktig å øke mengde brennbar
avfall fra husholdningene mens det nasjonale målet er å sortere ut mer til annen gjenvinning.
Forbrenning av treavfall fra kommunale gjenvinningsstasjoner vil kunne gi en økning i andel
husholdningsavfall til Returkraft på rundt 10 % (noe brennes allerede nå og dette vurderes
allerede av eierselskapene og Returkraft).
Returkraft har opp gjennom årene sikret deler av gjelden sin med fastrenteavtaler av ulik
størrelse og betingelser. Dersom forslaget som er ute på høring blir gjeldende vil en ikke lenger
ha anledning til å dekke inn den fulle faktiske rentekostnaden som Returkraft her vil få.
Som et regneeksempel39 – gitt at differansen er 1 % mellom selvkostrente og faktiske
renteutgifter i Returkraft, og en tar utgangspunkt i ei gjeld på ca. 1,5 milliarder kroner så vil
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Ikke basert på faktiske renter i Returkraft, men trolig ikke så langt fra sannheten.

dette få en kostnadsmessig konsekvens på 15 millioner kroner i året. Returkrafts underskudd
vil så falle gradvis etter hvert som størstedelen av fastrenteavtalene utløper frem mot 2020 og
vil avhenge av hvordan rentenivået utvikler seg i denne perioden. Ved økende rentenivå vil
underskuddene reduseres raskere mens ytterligere fall i rentenivået vil gi økende underskudd.
Underskuddene må dekkes av eierne ved tilførsel av ny egenkapital. Avfall Sør må som følge
av dette og i henhold til sin eierandel finansiere 49,9 % av nødvendig egenkapitalinnskudd inn
i Returkraft.

7.2.

Konkurranseutsetting eller egenregi/tildeling på kommunalt avfall

Kristiansand kommune har avtale med Avfall Sør Bedrift AS for innsamling av kommunalt
avfall. Opprinnelig avtaleperiode (31. desember 2013) er i utgangspunkt oversteget og har
derfor nå gått over til en løpende avtale som kan sies opp med 6 måneders varsel. For øvrig i
kommune-Norge har noen kommuner valgt å gå ut på anbud i denne situasjonen, mens andre
igjen har valgt å tildele denne oppgaven i egenregi. Det har blitt sådd tvil om kommunenes rett
eller anledning til å tildele enerett her i den senere tid, blant annet fra Norsk Industri sin side.
Videre har Avfall Sør AS sikret seg rettigheter i forhold til salget av Avfall Sør Bedrift AS som
ikke begrenser eierkommunenes muligheter for senere å tildele enerett/bruke egenregiunntaket
for nye avfallsoppgaver fra kommunene. Dette gjelder først og fremst avfallsmasser som
feiestøv, sandfang, forurenset grunn og deponifraksjoner fra kommunale byggeprosjekter.
Anbefaling
Med bakgrunn i økt oppmerksomhet rundt kommunenes rett til å tildele enerett på det
kommunale næringsavfallet anbefales det at eierkommunene bør starte opp ett arbeid med å
vurdere «mulighetsrommet» som ligger her, og vurdere om en skal gå ut på anbud i markedet
eller vurdere å bruke egenregiprinsippet her dersom det finnes formålstjenlig. En bør søke å ha
på plass en ny avtale her med oppstart 1. januar 2015.
7.3.

Fastsetting av sats for kommunale gebyrer

Vedtatt avfallsplan inneholder et økonomisk delmål som sier at «renovasjonsgebyret skal ikke
øke mer enn 3,5 % per år» (jamfør kapittel 5.2. om avfallsplanen). I forslag til budsjett for
selskapet for 2014, og som videre er godkjent gjennom de kommunale vedtatte budsjettene ble
faktisk kostnadsøkning satt til 5 %. Kostnadsøkningen i 2014 henger først og fremst sammen
med Returkrafts økning i pris for levering av kommunalt avfall som har økt med 400 kr tonnet
(eller nærmere 30 % økning fra 1 350 kr/t til 1 750 kr/t) fra året før.
Rådmannen vil i det videre henstille og poengtere at det er viktig at selskapet har kontinuerlig
fokus på kostnadsutviklingen, og fortløpende vurderer tjenestetilbud og gebyrsystem i forhold
til de økonomiske målsettinger en har satt seg.
I forbindelse med budsjettutarbeidelsen for 2015 bes selskapet synliggjøre mulige tiltak og
beskrive konsekvenser for at en skal holde seg innenfor kostnadsrammen som er vedtatt i
avfallsplanen, implisitt ikke overstige en årlig snitt-økning i gebyret på mer 3,5 % over fireårsperioden.

7.4.

Salg av Avfall Sør Bedrift

Som beskrevet under kapittel 1.3 så varslet Konkurransetilsynet den 4. mars 2014 partene om
at vedtak om inngrep mot foretakssammenslutningen mellom Norsk Gjenvinning AS og Avfall
Sør Bedrift AS kan bli aktuelt, jf. konkurranseloven § 20 annet ledd. Dette innebærer at
gjennomføringsforbudet fortsatt gjelder så lenge Konkurransetilsynet behandler saken, jf.
konkurranseloven § 19 første ledd.
Ved utarbeidelsen av denne eierskapsmeldingen har en lagt til grunn at salget av Avfall Sør
Bedrift vil bli gjennomført. Styret i Avfall Sør la blant annet til grunn for vedtaket om salg at
det er de oppgavene eier-kommunene har tildelt selskapet gjennom enerett som er Avfall Sørs
kjernevirksomhet. Innsamling av næringsavfall er ikke en del av denne kjernevirksomheten.
Dersom det ikke skulle bli noe salg av Avfall Sør Bedrift i denne omgang kan det være behov
for å komme tilbake på et senere tidspunkt og utfylle eiermeldingen med tydeligere mål,
retning og eierstrategi også for den konkurranseutsatte virksomheten til Avfall Sør.

8. Styrets behandling av forslag til ny eierskapsmelding del 2 for selskapet
Etter god dialog over lengre tid med selskapet oversendte eierkommunene forslag til ny
eierskapsmelding del 2 på høring i styret til Avfall Sør AS 14. februar 2014. Styret behandlet
saken i styremøte 24. februar 2014 hvor styret enstemmig sluttet seg til sakens 3 foreslåtte
forslag til vedtak:
Forslag til vedtak
1.

Styret tar orienteringen om arbeidet med felles eierskapsmelding for Avfall Sør til etterretning og ber administrasjonen gi
tilbakemeldinger til rådmannsutvalget basert på drøftingen i møtet.

2.

Styret ber administrasjonen arbeide videre med forslag til endringer i vedtekter og aksjonæravtale for Avfall Sør AS og avklare
med rådmannsutvalget når reviderte forslag ønskes oversendt eierne.

3.

Styret ber også om at forslag til endringer i styreinstruks og instruks for daglig leder fremlegges til behandling på neste styremøte i
Avfall Sør AS.

En av sakene som ble drøftet i styremøtet var om aksjonæravtalen burde oppdateres i forkant,
og vedlegges eierskapsmeldingen til politisk behandling. Som et resultat av styrebehandlingen
vedlegges derfor allerede nå, som et nytt moment i saken, forslag til ny aksjonæravtale med
forslag om at ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS godkjennes. Andre relevante endringer som
er kommet inn i saken etter styrebehandlingen gjelder konkretisering av antall styremedlemmer
og at generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteen.

9. Anbefalinger til selskapet, styret og eierne
Tabellen under er en skjematisk oppsummering av sakens anbefalinger hvor anbefalingene
presiseres sammen med hvem som er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av dem.
Selskapet bes rapportere på generalforsamling i 2014 om hvordan de vil følge opp de av sakens
anbefalinger i kapittel 9 som selskapet er ansvarlige for.

Tabell 4. Anbefalinger til selskapet, styret og eierne

Anbefalinger
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
11.
12.

13.

Selskapsstrategi og eiermelding
Konsernstyret skal utvikle en samlet selskapsstrategi for Avfall Sør AS.
Selskapet skal årlig orientere eierne om i hvilken grad selskapet oppfyller
eiernes forventninger og selskapets egne mål fastsatt i
selskapsstrategien, gi informasjon om eventuelle planlagte endringer i
tjenestetilbudet samt eventuelt vesentlige endringer i kostnadsnivået for
selskapet.
Forholdet mellom monopol- og konkurransevirksomhet
Selskapsledelsen må sammen med styret sikre at eierne holdes godt
orientert om konsekvenser av ESA-avgjørelsen (om finansiering av
kommunale renovasjonsselskaper) og endringer i avfallsforskriften og
skatteloven for Avfall Sør AS.
Styrets sammensetning, kompetanse og valgkomité
De ulike styrene skal settes sammen ut fra styrekandidatenes
kompetanse, kapasitet og mangfold holdt opp mot egenarten til de ulike
styrene.
Selskapets styre skal ha 5-7 medlemmer som velges av
generalforsamlingen i henhold til aksjelovens regler.
Generalforsamlingen velger også 3 varamedlemmer (numerisk) til styret.
Generalforsamlingen velger styreleder, mens styrets nestleder
oppnevnes av styret selv.
Generalforsamlingen oppnevner en valgkomité og vedtar instruks for
valgkomiteen bestående av rådmennene i eierkommunene som skal
fremme begrunnede forslag til styrene i Avfall Sør AS og Avfall Sør
Husholdning AS.
Det iverksettes en ordning med numerisk vararepresentasjon i Avfall Sør
AS og Avfall Sør Husholdning AS.
Om lag halvparten av styret er på valg hvert år.
Styret i Avfall Sør AS skal fortsette å være personidentisk med styret i
Avfall Sør Husholdning AS (pluss ansatterepresentanter).
Styrearbeid og rolleklarhet
Styreinstruks og retningslinjer for daglig leder bør oppdateres.
Det skal stilles forventninger til styrene i datterselskapene og det skal
utarbeides styreinstruks også for disse styrene.
Styret i Avfall Sør AS skal gjennomgå representasjonen i styrer og
generalforsamlinger i heleide og deleide datterselskap for å unngå
uønsket rollekombinasjoner.
Alle styrene i konsernet skal foreta en årlig egenvurdering av sitt arbeid.
Samfunnsansvar
Selskapet skal utforme retningslinjer for samfunnsansvar, som skal
gjenspeiles i kontraktsforhold og i avtaler med underleverandører. Det
skal også rapporteres om selskapets arbeid med samfunnsansvar i
årsmeldingen.

Ansvarlig
Styret
Selskapet

Selskapet/
styret

Eiere
Eiere/
styret

Eiere

Eiere/
styret
Eiere/
styret
Eiere

Eiere/
styret
Selskapet
Styret
Styret

Selskapet

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

Selskapsrapportering og eiermøter
Årsregnskapene og årsmeldingene til Avfall Sør AS og Avfall Sør
Husholdning AS skal refereres for den enkelte kommunes utpekte
eierorgan.
Administrasjonen i Kristiansand kommune skal utarbeide og vurdere
utvalgte nøkkeltall fra virksomhetene som legges ved sammen med
generalforsamlingspapirene.
Det skal årlig legges frem en oversikt for den enkeltes kommunes utpekte
eierorgan over hvem som sitter i styrene i de viktigste hel- eller deleide
selskaper.
Generalforsamlingspapirene skal være sendt hver enkelt kommunes
postmottak senest fire uker før møtet skal holdes og selskapet
oppfordres til å stille samme krav til Returkraft AS.
Det skal holdes et årlig felles eiermøte initiert av rådmennene hvor
strategidrøftinger står sentralt, sammen med dialog med selskapets
ledelse om de krav og forventninger til Avfall Sør som er stilt i
herværende eierstrategi.
Åpenhet
Det bør det foreligge en etablert, kunde- og markedsstrategier med
jevnlig gjennomførte kundeundersøkelser og nødvendige kriseplaner.
De selskapene som er underlagt offentlighetsloven legger opp til et godt
system for arkivering og journalføring.
Selskapskontroll
I den grad det blir aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i Avfall Sør AS
med datterselskap, vil eierne utpeke ett av kontrollutvalgene som styrer
arbeidet.
I aksjonæravtalen skal det tas med et eget punkt om at kommunelovens
§ 80 om selskapskontroll skal gjelde.
Vedtekter
Styret skal sette opp forslag til reviderte vedtekter for Avfall Sør AS og
Avfall Sør Husholdning AS, basert på de anbefalingene som ligger i
sakens anbefalinger.
Utbytte og økonomi
Utbyttegrunnlag flyttes løpende opp i Avfall Sør AS – nærmere eier.

25.

I forbindelse med budsjettutarbeidelsen for 2015 synliggjør Avfall Sør
mulige tiltak og beskriver konsekvenser for at en skal holde seg innenfor
kostnadsrammen som er vedtatt som økonomisk delmål i avfallsplanen,
implisitt ikke overstige en årlig snitt-økning i kostnader på mer 3,5 % over
fire års-perioden.

26.

Det gjennomføres en ekstern vurdering av selskapets økonomi etter at
saken om mulig endring i selvkostregelverket er avklart. Vurderingen
gjennomføres for å se på ytterligere muligheter for utbytteuttak fra
selskapet utfra hensyn til vurdering av forsvarlig egenkapital, risiko og
likviditet i selskapet.

Selskaper/
Eiere
Eiere
Styret
Selskapet/
styret
Eiere

Selskapet

Eiere
Styret/
eiere
Styret

Selskapet/
styret
Selskapet

Eiere

Renovasjonsbenchmarking
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Selskapet skal ha som mål på å være blant de fem beste i snitt på
benchmarkingundersøkelsen som gjennomføres annethvert år.

Selskapet

28.

Avfallstildeling
Det settes i gang ett arbeid for å vurdere mulighetsrommet for å kunne
tildele kommunalt avfall i egenregi på prinsipielt grunnlag, samt vurdere
om dette bør konkurranseutsettes.

Eierne

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Vedlegg 1_Beskrivelse av selskapene som inngår i Avfall Sør konsernet (inkludert
tilknyttede selskap og andre eierposisjoner)
2 Vedlegg 2_Årsrapport 2012 Avfall Sør
3 Vedlegg 3_Renovasjonsbenchmarking 2012
4 Vedlegg 4_Forslag til ny aksjonæravtale Avfall Sør AS april 2014

Vedlegg 1 – Beskrivelse av selskapene som inngår i Avfall Sør konsernet (inkludert
tilknyttede selskap og andre eierposter) pr. 1. januar 2014

Avfall Sør AS
Selskapets formål er, enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, å drive
renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnhenting og avfallsbehandling. Selskapet skal helt
eller delvis utføre eierkommunenes forpliktelser iht. forurensingslovens §§ 29 og 30.
Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar
med gjeldende lover og regler.
Selskapet eies av kommunene Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne
Avfall Sør er organisert i en konsernmodell med operativ drift i datterselskapene Avfall Sør
Bedrift AS og Avfall Sør Husholdning AS. Det er inngått avtale med Norsk Gjenvinning om
salg av Avfall Sør Bedrift, men salget kan ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har
vurdert eventuell inngripen. Selskapet har også eierskap i andre selskap som omtales
spesielt. For heleide selskaper er Avfall Sør generalforsamling. I de andre selskapene møter
daglig leder på generalforsamlingene på vegne av Avfall Sør i henhold til gjeldende instruks
hvis ikke annet blir bestemt av styret.
Avfall Sør ble opprinnelig (i 1996) etablert som et selskap med delt ansvar med navn
Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA (RKR). Selskapet ble omdannet til
aksjeselskap under samme navn fra 2006 og endret senere navn til Avfall Sør AS høsten
2009 med operativ oppstart 1. januar 2010 under nytt selskapsnavn. Renovasjonsselskapet
for Kristiansandsregionen DA eksisterer fortsatt som hjemmelsselskap for det meste av
eiendommene på Støleheia.
Daglig leder: Sigurd Tvedt
Styrets leder: Erik Nyhuus
Generalforsamling: Ordførerne i eierkommunene
I 2012 hadde Avfall Sør (mor) et driftsmessig overskudd på 8,4 mill. kr. Bokført verdi av
aksjene i Avfall Sør er 30 mill. kr og egenkapitalen i selskapet var pr. 31. desember 2012 på
62,3 mill. kr. For konsernet som helhet fikk man et driftsmessig overskudd på 12,8 mill. kr
hvorav 2,9 mill. kr ble avsatt til selvkostfond. Selvkostfondet var pr. 31. desember 2012 på
13,8 mill. kr.
Selskapets konsernstruktur så pr. 1. januar 2014 ut som følger:

1

Under følger en beskrivelse av de forskjellige datterselskapene og deleide selskapene:

Avfall Sør Husholdning AS – heleid datterselskap fra 2011
Avfall Sør Husholdning AS ble i samsvar med anbefalinger fra Kommunerevisjonen stiftet
som heleid datterselskap høsten 2010 og fra 1. januar 2011 ble all drift og alle ansatte,
anlegg, utstyr, lån m.v. knyttet til den lovpålagte virksomheten for eierkommunene overført
fra Avfall Sør AS til Avfall Sør Husholdning AS. Det ble samtidig inngått en låneavtale mellom
mor- og datterselskap der overtakelsen av aktiva m.v. fra morselskapet ble finansiert
gjennom et lån fra mor- til datterselskap på 63 mill. kr med 20 års lineær nedbetaling og
rente i samsvar med selvkostregelverket (pr. i dag 3 års statsobligasjon + 1 %). Selskapet
har også øvrig finansiering – bortsett fra leasing av maskiner – som langsiktige lån med
kommunale garantier. Langsiktig gjeld pr. 31. desember 2012 var på 176,5 mill. kr mot 253,9
mill. kr samlet sett. Selskapet er tildelt enerett fra eierkommunene for innsamling og
behandling av husholdningsavfall og slam, og driver anlegg og virksomhet primært knyttet til
dette.
Pr. 31. desember 2012 var det avsatt 26,3 mill. kr i balansen knyttet til ansvaret for
avslutning og etter-drift av deponiet på Støleheia. Denne avsetningen er bundet og vil
gradvis bli overført til en bankkonto kontrollert av Fylkesmannen innen deponiet planlegges
nedlagt i 2034. Ved rullering av avfallsplan hvert 4. år foretas det en ny beregning av etterdriftsforpliktelsen og selskapet må da gjøre tiltak for å utjevne eventuelle avvik mellom
forpliktelse og avsatte midler. Avsatte midler skal benyttes til pålagt etter-drift av tekniske
installasjoner m.v. i 30 år etter at deponiet legges ned.
Avfall Sør Husholdning har rundt 56 årsverk, driver 4 gjenvinningsstasjoner, nær 60
returpunkter, innsamlingsordning for husholdningsavfall (innleid transport fra Reno Norden
og Kristiansand kommune) og behandlingsaktivitetene knyttet til Støleheia Avfallsanlegg.
Avfall Sør Husholdning skal drives etter selvkostprinsippet men pågående revisjon av
regelverket for selvkostberegning innebærer noe usikkerhet. Slik dette regelverket er
praktisert til nå vil selskapet over tid gå i balanse og skal ikke (har ikke anledning til å) betale
utbytte til eierne.
Fra og med 2014 er også ASH pålagt skatteplikt for den konkurranseutsatte delen av
virksomheten, det vil si for behandling av avfall ut over tildelt enerett fra kommunene. Dette
medfører at det i regnskapet for 2014 må innarbeides et regnskapsmessig skille og foretas
vurderinger knyttet til kostnadsfordeling for å beregne skattemessig resultat. I budsjettet for
2014 er det sjablongmessig anslått en skattekostnad på 1 mill. kr, tilsvarende en økning av
husholdningsavfallsgebyret med ca. 20 kr/husholdning.
Styret i Avfall Sør Husholdning består etter avtale mellom eierne av de samme 6 eiervalgte
medlemmene som sitter i styret i morselskapet. I tillegg er det to styremedlemmer valgt av de
ansatte. Eierkommunene i Avfall Sør v/ordførerne er generalforsamling også i Avfall Sør
Husholdning. Det er valgt en felles valgkomitè for Avfall Sør og Avfall Sør Husholdning som
består av ordførerne i eierkommunene og med ordføreren i Kristiansand som leder.
Daglig leder: Sigurd Tvedt
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Styrets leder: Erik Nyhuus
Generalforsamling: Ordførere i eierkommunene
I 2012 hadde Avfall Sør Husholdning AS et driftsmessig overskudd på 3,3 mill. kr hvorav 2,9
mill. kr ble avsatt til selvkostfond. Selvkostfondet var pr. 31. desember 2012 på 13,78 mill. kr.
Bokført verdi av aksjene i Avfall Sør Husholdning AS er 1 mill. kr og egenkapitalen i
selskapet var pr. 31. desember 2012 på 1,561 mill. kr.

Avfall Sør Bedrift AS (tidligere RKR Næring AS) - datterselskap fra 2005/2006
Avfall Sør Bedrift skal drive innsamling, mottak, bearbeiding og salg av næringsavfall enten
selv eller gjennom selskap med tilsvarende formål. Selskapet tilbyr innsamling av avfall for
privat og offentlig næringsliv, samt mottak av avfall fra private og offentlige innsamlere av
avfall. Selskapet har sin aktivitet knyttet til tre mottaksanlegg for næringsavfall, hhv. på
Mjåvann, i Sørlandsparken og på Støleheia.
Selskapet (RKR Næring AS) ble stiftet som et heleid datterselskap i 2005, og ble etablert
som følge av vedtatte endringer i forurensningsloven som medførte konkurranseutsetting av
en betydelig del av det avfallet som tidligere var omfattet av den kommunale
renovasjonsordningen. I perioden fra oppstart av drift i 1996 til 2005 var
næringsavfallsaktivitetene en integrert del av virksomheten i RKR, og ikke minst deponering
av næringsavfall på Støleheia medførte overskudd som ble synliggjort som egenkapital ved
overføringen av eiendeler og drift fra RKR DA til RKR AS pr. 1. januar 2006.
Hensikten med å etablere Avfall Sør Bedrift var å kunne videreføre aktiviteter mot
næringsavfallsmarkedet på en måte som sikret nødvendig skille både økonomisk og
driftsmessig. Det nye selskapet bygde derfor opp en egen administrasjon lokalisert i
Mjåvannsveien 23. Samtidig var det og viktig å utnytte synergier mellom håndtering av
næringsavfall og husholdningsavfall, bidra til gode løsninger for næringsavfall i regionen og
sikre fortsatt inntjening fra næringsavfallsaktivitetene.
Som følge av anbefalinger fra Kommunerevisjonen er skillet mellom den lovpålagte
virksomheten for eierkommunene blitt stadig tydeligere. Fra 2011 ble det etablert en
konsernstruktur med Avfall Sør AS som morselskap, der den lovpålagte virksomheten ble
skilt ut i et eget datterselskap (Avfall Sør Husholdning AS). Samtidig skiftet RKR Næring AS
navn til Avfall Sør Bedrift AS.
Avfall Sør Bedrift etablerte i 2012 et felles eid (50 % hver) selskap med det interkommunale
avfallsselskapet LiBir under navnet Miljøpartner Sør AS. Dette selskapet arbeider mot
næringsavfallsmarkedet i Lillesand/Birkenes. I forbindelse med salgsprosessen av Avfall Sør
Bedrift ble selskapets eierposisjon i selskapet solgt til LiBir som nå dermed er heleier av
Miljøpartner Sør.
Avfall Sør Bedrift AS har eget styre med ekstern styreleder og med styret i Avfall Sør som
generalforsamling.
Daglig leder: Geir Ove Tørnkvist
3

Styrets leder: Finn Hall Torgersen
Bokført verdi av aksjene i Avfall Sør Bedrift er 5 mill. kr og egenkapitalen i selskapet var pr.
31. desember 2012 på 21,18 mill. kr mot en samlet gjeld på 31,0 mill. kr. Det ble ikke betalt
ut utbytte for 2012.

Salg av Avfall Sør Bedrift AS
Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 2010, hvor restavfallet nå behandles av
Returkraft, og økende sortering og gjenvinning av næringsavfallet har medført betydelige
endringer. Markedet for innsamling og behandling av næringsavfall har også etter hvert blitt
sterkt konkurranseutsatt og har gitt skjerpede rammebetingelser for selskapet.
Driftsresultatet i Avfall Sør Bedrift har blant annet av disse grunnene vist en fallende tendens
og var i 2012 så vidt over null, mens det forventes et resultat etter skatt på rundt 3 mill. kr i
2013.
Med grunnlag i økende konkurranse og fallende resultatgrad tok styret i Avfall Sør Bedrift
våren 2012 initiativ til å vurdere sammenslåing med Retura Sør. Dette lot seg ikke
gjennomføre da, men det har fra vinteren 2013 vært sonderinger og forhandlinger med både
regionale og nasjonale selskaper med sikte på formalisert samarbeid. På sensommeren
2013 resulterte dette arbeidet i at det ble fremsatt to konkurrerende tilbud om å kjøpe alle
aksjene i Avfall Sør Bedrift.
Styret i Avfall Sør godkjente 9. desember 2013 en avtale om salg av alle aksjene i Avfall Sør
Bedrift til Norsk Gjenvinning AS. Norsk Gjenvinning er Norges største avfallsselskap og er
eid av investeringsselskapet Altor. Selskapet arbeider med en restrukturering med sikte på
videre vekst og børsnotering, og ønsker å vokse videre også i Agder.
Styret i Avfall Sør la blant annet til grunn for vedtaket om salg at det er de oppgavene eierkommunene har tildelt selskapet gjennom enerett som er Avfall Sørs kjernevirksomhet.
Innsamling av næringsavfall er ikke en del av denne kjernevirksomheten. Det ble dessuten
lagt vekt på at et salg til Norsk Gjenvinning både ville sikre arbeidsplassene og de verdier
som er bygget opp i selskapet. Ordførerne ble orientert og tok styrets vedtak til etterretning
på et eiermøte 17. desember 2013.
Samtlige aksjer i Avfall Sør Bedrift selges for en totalsum på 41,5 mill. kr. Kjøpesummen
reflekterer også at Avfall Sør Bedrift får avslutte sitt leieforhold på Mjåvannsveien før
leiekontraktens utløp, og at selger påtar seg det økonomiske ansvaret knyttet til fremtidig
regulering av pensjonsforpliktelser for nåværende ansatte i Avfall Sør Bedrift. Ut fra
foreløpige estimater antas det at disse forpliktelsene vil utgjøre i størrelsesorden MNOK 4-6
mill. kr. Salget vil på denne bakgrunn gi en regnskapsmessig gevinst på ca. 29-30 mill. kr for
Avfall Sør.
Konkurransetilsynet påla Norsk Gjenvinning å sende en fullstendig melding om kjøpet, og
saken var først ventet endelig avklart av Konkurransetilsynet i løpet av vinteren 2014. Den 4.
mars 2014 varslet Konkurransetilsynet partene om at vedtak om inngrep mot
foretakssammenslutningen mellom Norsk Gjenvinning AS og Avfall Sør Bedrift AS kan bli
aktuelt, jf. konkurranseloven § 20 annet ledd. Dette innebærer at gjennomføringsforbudet
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fortsatt gjelder så lenge Konkurransetilsynet behandler saken, jf. konkurranseloven § 19
første ledd. Ift. videre behandling må Konkurransetilsynet senest innen 70 virkedager fra
meldingen er mottatt fatte vedtak som stadfester fremsatt forslag til avhjelpende tiltak fra
melderne eller legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak, jf. konkurranseloven § 20
fjerde ledd første punktum. Et eventuelt forslag til forbudsvedtak må forelegges partene til
uttalelse med en frist på 15 virkedager, jf. konkurranseloven § 20 fjerde ledd tredje punktum.
Dvs. endelig utfall av denne saken er ikke ventet kjent før tidligst i juli/august måned.
Mjåvannsveien 23 AS – 100 % eid datterselskap fra 2003
Selskapet ble stiftet i 2003 som et heleid eiendomsselskap for eiendommen på Mjåvann som
da ble anskaffet av RKR som tomt for ny gjenvinningsstasjon og anlegg for mottak og
håndtering av næringsavfall. Selskapet er finansiert i privat bankmarked uten kommunale
garantier og med sikkerhet i eiendommen.
Selskapet skal eie og videreutvikle eiendommen Mjåvannsveien 23 i Songdalen kommune.
Selskapet leier ut arealer og bygninger til Avfall Sør Husholdning og Avfall Sør Bedrift på
markedsmessige vilkår. Etter anskaffelsen av anlegget i 2003 er det gjort betydelige
investeringer i ombygging og tilrettelegging for dagens bruk. Selskapet er i dag ikke
engasjert i virksomhet andre steder, har ingen fast ansatte og leier derfor administrative
tjenester fra Avfall Sør etter behov. Selskapet har over tid hatt gode økonomiske resultater.
Samtidig har selskapet hatt forholdsvis høy gjeld slik at selskapet har valgt å ikke betale ut
noe utbytte før i 2012 som var første år selskapet betalte utbytte med 0,5 mill. kr med et
samlet årsresultat på1,238 mill. kr.
Selskapet har et styre med 3 medlemmer fra administrasjonen i Avfall Sør.
Daglig leder: Egil Ausland
Styrets leder: Sigurd Tvedt
Bokført verdi av aksjene er 2,015 mill. kr og egenkapitalen i selskapet var pr. 31. desember
2012 på 5,624 mill. kr mot en samlet gjeld på 28,739 mill. kr. Det ble betalt utbytte med 0,5
mill. kr for 2012.

Grønn Vekst Sør AS (tidligere Agder Vekst AS) – stifter og medeier fra 2001 (50 %)
Grønn Vekst Sør AS skal drive handel samt produktforedling og avsetning av organiske
avfallsprodukter fra Avfall Sør eller andre avfallsleverandører. RKR (nå Avfall Sør) ble i sin
tid etablert blant annet for å ivareta behandling av kommunalt avfall fra innbygger og
næringsliv i de 4 eierkommunene. Dette omfattet også bygging og drift av et prosessanlegg
for kompostering av matavfall og avløpsslam fra eierkommunene på Støleheia. Med en årlig
mengde slam og avfall til kompostering som etter hvert økte til over 20 000 tonn/år var
avsetning av kompost fra anlegget en stadig større utfordring.
Dette arbeidet krevde kompetanse innen jord- og hagebruk samt transport og markedsføring.
I starten ble avsetningen gjort i egen regi, men fra 2001 ble det etablert et eget selskap som
står ansvarlig for avsetning og markedsføring. Den andre eieren i Grønn Vekst Sør er Høst
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Verdien i Avfall AS som har bygget opp bred kompetanse på dette området og er engasjert i
tilsvarende samarbeid med ulike renovasjonsselskaper flere andre steder i landet.
Arbeidsfordelingen mellom Avfall Sør Husholdning og Høst Verdien i Avfall er avtalt slik at
Avfall Sør Husholdning står for produksjon av kompost og selger tjenester knyttet til
videreforedling (jordblandinger m.v.) og opplasting. Dette bidrar til effektiv utnyttelse av
personell, arealer og maskiner på Støleheia. Høst Verdien i Avfall utfører oppgaver knyttet til
uttransport og avsetning, herunder løpende oppfølging av markedet. Grønn Vekst Sør har
ikke egne ansatte, men kjøper tjenester fra eierselskapene, herunder daglig ledelse og
regnskapsføring.
Forutsetningen for dette samarbeidet er at Grønn Vekst Sør sørger for nødvendig avsetning
av kompost fra Støleheia på en økonomisk og miljømessig god måte. Selskapet har også
virksomhet andre steder i Agder. Selskapet har over tid hatt gode økonomiske resultater og
har sørget for stabil og tilstrekkelig avsetning av kompost fra anlegget på Støleheia til et
spekter av produkter og anvendelser.
Avfall Sør utpeker 2 av fire styremedlemmer og har vedtektsmessig rett til styreledervervet.
Daglig leder: Per Øyvind Erlandsen
Styrets leder: Sigurd Tvedt
Årsmøterepresentant fra Avfall Sør AS: Daglig leder.
Bokført verdi av aksjene er 110 000 kr og egenkapitalen i selskapet var pr. 31. desember
2012 på 1,532 mill. kr, og samlet gjeld på 1,055 mill. kr. Det ble betalt utbytte til eierne med
0,2 mill. kr for 2012 hvorav 100 000 ble bokført som utbytte i Avfall Sør i 2013.

Støleheia Pukkverk AS – stifter og medeier fra 2006 (50 %)
Støleheia Pukkverk AS skal drive pukkverksdrift ved Avfall Sørs anlegg på Støleheia. Eies i
sammen med TT Anlegg AS (50 % hver). Støleheia Pukkverk ble stiftet som følge av det
man den gang anså som behov for klargjøring av nye områder for deponering. Selv om
behovet for nye arealer til deponi er usikre etter at det fra 2009 ble forbud mot deponering av
nedbrytbart restavfall, fortsetter pukkverksvirksomheten. Arealene som opparbeides ved
pukkverksdriften kan på lenger sikt bli anvendt til deponering av f. eks. slagg fra Returkraft
eller forurensede masser fra byggevirksomhet. Alternativt vil dette gi godt egnede tomter for
annen industrivirksomhet.
Ved å inngå i et felles eid selskap med en av de store aktørene på pukkverksdrift sikret Avfall
Sør seg en god og stabil drift av denne virksomheten. Selskapet har ingen ansatte og
eierselskapene leverer tjenester til selskapet på markedsmessige vilkår. TT Anlegg står for
sprengning og produksjon av pukk m.v., samt daglig ledelse og regnskapsføring. Avfall Sør
Husholdning står for opplasting og utveiing. Dette bidrar til effektiv utnyttelse av personell,
arealer og maskiner på Støleheia. Selskapet har over tid hatt gode økonomiske resultater.
Avfall Sør utpeker 2 av fire styremedlemmer og har etter vedtektene rett til styreledervervet.
Daglig leder: Tom Eikså
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Styrets leder: Sigurd Tvedt
Årsmøterepresentant fra Avfall Sør AS: Daglig leder.
Bokført verdi av aksjene er 505 500 kr og egenkapitalen i selskapet var pr. 31. desember
2012 på 2,824 mill. kr, mens samlet gjeld var på 2,158 mill. kr. Det ble betalt utbytte til eierne
med 0,6 mill. kr for 2012, hvorav 300 000 ble bokført som utbytte i Avfall Sør i 2013.
Returkraft AS – stifter og medeier fra 2007 (49,9 %)
Selskapets hovedformål er mottak og behandling av husholdningsavfall basert på tildelt
enerett i samsvar med selvkostprinsippet. Selskapets virksomhet er drift av avfallsforbrenningsanlegg med produksjon og salg av fornybar energi i form av elektrisk kraft og
fjernvarme. Arbeidet med et anlegg lokalisert i Kristiansand for energiutnyttelse av restavfall
fra Agder ble startet i 2002 og fikk etter hvert navnet Agder Energisentral. Dette var et felles
prosjekt mellom RKR og Agder Energi – og senere også Agder Renovasjon. Arbeidet ble
ledet av en styringsgruppe og Agder Energi hadde ansvar for prosjektledelse. Returkraft AS
ble stiftet som et kommunalt eid selskap sommeren 2007 med sikte på å realisere
forbrenningsanlegget. Forprosjektering og anbudsprosesser var da gjennomført i regi av
Agder Energisentral, og Returkraft overtok prosjektrettigheter m.v. fra november 2007.
Samtidig vedtok Returkraft å bygge anlegget på Langemyr i Kristiansand og inngikk
forpliktende avtaler for finansiering med kommunale garantier, utstyrsleveranser, bygg m.v..
Det ble også inngått langsiktige avtaler om fjernvarmeleveranse til Agder Energi og
leveringsavtaler for husholdningsavfall fra eierselskapene basert på tildelt enerett til
Returkraft.
Styret i Returkraft hadde ansvar for prosjektgjennomføringen med innleid prosjektleder og
prosjektorganisasjon, og de første ansatte medarbeiderne fulgte byggeprosessen fra
vinteren 2009. Returkraft AS startet prøvedrift av anlegget våren 2010 og ordinær drift i
desember 2010. Returkrafts hovedformål er forbrenning med el- og varmeproduksjon fra
restavfall og annet brennbart avfall fra husholdningene i Agder, mens ledig kapasitet utnyttes
til å ta imot næringsavfall.
Returkraft AS er i all hovedsak lånefinansiert, med 10 mill. kr i aksjekapital, 40 mill. kr i
ansvarlige lån fra de 6 eierselskapene og 1,43 milliarder kr som langsiktige banklån med
kommunale garantier fra kommunene Kristiansand, Arendal, Vennesla, Søgne og
Songdalen. Selskapet er selvkostbasert og har vedtektsfestet at det ikke skal betale utbytte
til eierne.
I 2012 hadde Returkraft AS et driftsmessig underskudd på 7,9 mill. kr som i sin helhet ble ført
mot selvkostfondet som nå er på minus 61,8 mill. kr. Balanseført egenkapital var pr. 31.
desember 2012 på 10,0 mill. kr, mens samlet gjeld (inkl. ansvarlig lån på 40 mill. kr fra
eierne) i selskapet utgjorde 1 512,1 mill. kr. Grunnlaget for videre drift er fortsatt til stede som
følge av ansvarlige lån fra eierne og langsiktige leveringsavtaler for husholdningsavfall basert
på selvkost og tildelt enerett.
Selvkostfondet er grunngitt i regelverket for egenregivirksomhet innen lovpålagt renovasjon.
Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal regulere virksomhetens selvkostfond.
Selvkostfondet viser om forbrukerne har betalt for lite eller for mye for forbrenningstjenester.
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Selskapet har fått avklaring fra Miljøverndepartementet og KLIF om at en skal legge til grunn
faktiske netto renter også for selvkostberegningen. Dette innebærer at selvkostresultatet i
selskapet tilsvarer det regnskapsmessige resultatet. Selvkostfond er i balansen presentert
som finansielle anleggsmidler/annen langsiktig gjeld. For å dekke inn det negative
selvkostfondet legges det til grunn at Returkraft AS i 3 – 4 år fra 2014 vil øke prisen for levert
husholdningsavfall med tildelt enerett med 300 – 400 kr/tonn (25 - 30 %).
Både Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Klima- og Miljødepartementet
arbeider med endringer i selvkostregelverket. Mulige endringer i regelverket kan få
betydelige økonomiske konsekvenser for Returkraft, eierselskapene og de kommuner som
har stilt kommunale lånegarantier. Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til nytt kapittel 15 i
avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunens håndtering av
husholdningsavfall. Det nye kapittelet skal sikre at avfallsgebyret fastsettes i tråd med
selvkostprinsippet i forurensningsloven § 34, og ble sendt på høring 31. januar 2014 med
opprinnelig høringsperiode frem til 22. april som nå er forlenget med en uke og ny
høringsfrist er satt til 29. april 2014.
Returkraft AS har egen valgkomitè og et styre bestående av 6 eiervalgte medlemmer. Styret
er sammensatt ut fra ønsket kompetanse og det er ingen formelle føringer i forhold til
representasjon fra eierselskapene.
Daglig leder: Odd Terje Døvik
Styrets leder: Tormod Vågsnes
Nestleder: Erik Nyhuus
Generalforsamlingsrepresentant fra Avfall Sør AS: Daglig leder

Retura Sør AS - stifter og medeier fra 2002 (14,29 %)
Retura AS (nå Retura Norge AS) ble etablert i 2001 med blant annet RKR AS som eier. I
2002 etablerte RKR sammen med Agder Renovasjon Retura Sør AS og inviterte andre
interkommunale selskaper og transportselskaper i Agder med som likeverdige eiere. Målet
var å etablere et felles eid næringsavfallsselskap som kunne konkurrere også om anbud som
ble lyst ut på landsbasis eller for andre større geografiske områder.
Avfall Sør er representert med ett av 7 styremedlemmer.
Daglig leder: Geir Fone
Styrets leder: Ole Roar Vigeland Larsen
Nestleder: Sigurd Tvedt
Generalforsamlingsrepresentant fra Avfall Sør: Daglig leder
Bokført verdi av aksjene er 253 750 kr og egenkapitalen i selskapet var pr. 31. desember
2012 på 7,31 mill. kr, mens total gjeld utgjorde 6,618 mill. kr. Selskapet betalte ut 0,7 mill. kr i
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utbytte for regnskapsåret 2012 samlet sett hvor utbytte for 2012 ble bokført i Avfall Sør i
2013 med 100 000 kr.
Salg av Retura Sør AS
Grunnlaget for den valgte eierstrukturen var blant annet at transportselskapene skulle levere
løsninger på transport mens avfallsselskapene skulle levere tjenester knyttet til mottak og
behandling av avfallet. Selskapet har levert gode økonomiske resultater og Retura Sør er
etablert som et godt merkenavn, men det har i økende grad vært et problem at
eierselskapene driver virksomhet i konkurranse både med hverandre, og med det felles eide
selskapet. Dette er noe av bakgrunnen for at det også her i det siste året har pågått
prosesser for å se på alternative nye løsninger for Retura Sør så som sammenslåing av
selskaper og/eller endring av eierskap blant selskapets aksjonærer. Det har ført til at Maren,
Agder Renovasjon og Avfall Sør selger sine aksjer i selskapet til Midtstøl Transport, Peter
Løvaas Transport, MBT Vigeland Transport og Gjenvinning Sørvest. Regnskapsmessig
gevinst for Avfall Sør ved salget er ca. 1,9. mill. kr.

Rekom AS – medeier fra 1999 (3,90 %)
Rekom AS sin forretningside er på en lønnsom og ressurseffektiv måte å skape verdier for
sine samarbeidspartnere i markedet for råvare- og energigjenvinning. Rekom AS ble etablert
av kommuner og interkommunale avfallsselskaper for å sikre best mulig avsetningsavtaler
for papir, papp og etter hvert også mange andre fraksjoner som treavfall og metallavfall til
gjenvinning, matavfall til biologisk behandling og restavfall til forbrenning. Mye av aktiviteten
skjer i forhold til eksport og Avfall Sør bruker i dag Rekom blant annet for avsetning av
treavfall til Sverige. Etter hvert har også andre selskaper etablert seg i denne nisjen for
megling av avsetning av avfall både fra husholdninger og næring.
Avfall Sør vil kunne levere til samme vilkår til Rekom uavhengig av eierskap, men det anses
som fortsatt viktig å støtte opp om en offentlig eid aktør på dette området. Selskapet gir
gjennomgående god avkastning både i form av utbytte og verdistigning. Avfall Sør benyttet
forkjøpsrett ved et salg av aksjer i Rekom og økte i desember 2013 sin eierandel fra 3,77 %
til 3,90 % ved å kjøpe 6 aksjer for til sammen ca. 41 000 kr.
Daglig leder: Synnøve Bjørke
Styrets leder: Torbjørn Evjen
Avfall Sør AS er pr. i dag ikke engasjert i styreverv i selskapet. Deltar med
fullmaktsrepresentasjon på generalforsamlinger.
Bokført verdi av aksjene er 250 633 kr og egenkapitalen i selskapet var pr. 31. desember
2012 på 32,175 mill. kr. Samlet utbytte for 2012 var 1,960 mill. kr hvor Avfall Sørs andel
utgjorde i underkant 74 000 kr.
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avfall sør

årsrapport 2012
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Grønt Flagg-ambassadører. Her er seks elever fra Vardåsen skole på besøk på Mjåvann Avfallsanlegg.

Forsidebilde: Lørdag etter påske er en av de travleste på gjenvinningsstasjonen. Her fra Sørlandsparken.
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Avfall Sør er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla.
datterselskapene Avfall Sør Husholdning AS og Avfall Sør Bedrift AS står for den praktiske
drift av renovasjonstilbudene.
Avfall Sør ønsker at både innbyggere og bedrifter i regionen skal oppleve våre tjenester
som gode, fornuftige og miljøvennlige. Vi legger derfor til rette for ansvarsbevisst og
fremtidsrettet avfallshåndtering.
Vår visjon er:

RessuRseR i omløp
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FAKtAtALL

1 ryddeaksjon for velforeninger og borettslag
i nærmiljøet

2

gule renovasjonskjøretøy henter papiravfall
hos innbyggerne i Kristiansand

3 avfallsanlegg; støleheia, Mjåvann

og sørlandsparken

4 gjenvinningsstasjoner; støleheia, Mjåvann,

sørlandsparken og Høllen

14 røde renovasjonskjøretøy henter papir og
papp samt bio- og restavfall i regionen

43 % av våre kunder har inngått avtale om
efaktura og/eller avtaleGiro

55 returpunkter
79 ansatte totalt i konsernet
– tilsvarer 71 årsverk

1.990 abonnenter som hjemmekomposterer
3.638 kroner - gjennomsnittlig

renovasjonsgebyr i regionen for en husholdning

21.700 renovasjonsavtaler
90.771 avfallsdunker
115. 430 innbyggere i avfall sørs
fire eierkommuner

102.705 tonn avfall mottok avfall sør
Husholdning totalt

1.649.808 totalt antall tømminger av
brun, grønn og grå avfallsbeholdere. Gjelder
husholdninger i avfall sørs fire eierkommuner.

Avfall Sørs ansatte hjelper til med sorteringen.
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> DEttE tIlBYr avfall sør
HusHolDNING
på vegne av fellesskapet skal avfall sør enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, drive forvaltning
og renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnsamling og avfallsbehandling.
avfall sør skal ta vare på material- og energiressursene i avfallet.
videre skal avfall sør tilby:
> miljøriktige og kostnadseffektive avfallsløsninger til husholdninger og næringsliv
> avfallsløsninger med mest mulig vekt på ombruk og gjenvinning
> innsamlingsmodell hvor kunder kan påvirke gebyret ved å redusere antall tømminger
> holdningsskapende arbeid

Fra åpen dag på Mjåvann gjenvinningsstasjon
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> stErKE oG svaKE sIDEr
MED HusHolDNINGs- oG HYttErENovasjoN
avfall sør Husholdning er sammenlignet med 22 av Norges ledende renovasjonsvirksomheter
på husholdningsrenovasjon. Dette foretas gjennom en undersøkelse i regi av avfall Norge; kalt
renovasjonsbenchmarking. Kundetilfredshet blant husholdningskunder er målt av Norfakta, ved hjelp av
intervjuundersøkelser våren 2012.
Konklusjon fra undersøkelsen er at samlet prestasjon for avfall Sør var bedre enn middels av
undersøkte virksomheter. avfall Sør har også bedret resultater siden forrige undersøkelse i 2009.
Det generelle gebyrnivået i Kristiansandsregionen er litt høyere enn middels av undersøkte virksomheter.
Innbyggerne er mest fornøyd med gjenvinningsstasjoner og minst fornøyd med pris.

GEBYrNIvå
> Kostnader for innsamling og behandling
av avfall
MIljøstaNDarD
Med miljøstandard regnes:
> Gjenvinningsgrad, Co2-utslipp
> avfallsmengde per innbygger
> standard på deponi
tjENEstEstaNDarD
stikkord her er blant annet:
> størrelse på dunker, hentehyppighet
av dunker
> Bringeavstand til hentepunkt
> Kapasitet på gjenvinningsstasjoner,
kundedialog
> svarkapasitet på telefon, klager per kunde

Dårlig

Middels

KuNDEtIlfrEDsHEt
Hvordan innbyggerne oppfatter avfall sørs
tjenester. Eksempler er her;
> tilsendt faktura, generell informasjon
> Gjenvinningsstasjoner, innsamling av avfall
arBEIDsMIljø
Indikatorer som her legges til grunn er blant
annet:
> Kort- og langtidsfravær, Ia-bedrift,
arbeidsuhell, arbeidsulykker
> omfang av overtid, andel nyansatte og
ansatte som slutter, gjennomsnittsalder, kvinneandel

Bra
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Leder

> NYtt foKus
- fra GjENvINNING tIl forBruKs- oG rEssursfoKus?
I 2012 var det 20 år siden rKr – nåværende avfall sør
– ble etablert. I denne perioden har avfallsmengdene
blitt tredoblet og kildesortering og gjenvinning har
blitt en del av vår felles kultur.
Kristiansand og de andre eierkommunene i avfall sør
har i over 30 år vært blant de fremste i landet når det
gjelder utvikling av nye avfallsordninger.
I 1980-årene ble kildesortering introdusert.
vi fikk de grønne papirdunkene og glassigloene på
returpunktene. Kildesorteringen ble utvidet til også
å gjelde matavfall rundt 1995, og i dag er det også
ordninger for metall- og plastemballasje og tekstiler
på returpunktene.
Den største endringen er imidlertid gjenvinningsstasjonene. I dag leverer husholdningene over
50 % av sitt avfall til disse stasjonene. 65 % av dette
sorteres ut til ulike former for gjenvinning mens
30 % går til energiutnyttelse på returkraft. Bare 5 %
deponeres, hvorav størstedelen er murstein, betong
og lignende som er lite egnet til gjenvinning.
avfallet fra innbyggerne i Kristiansandsregionen
utnyttes til energi og nye produkter, og
avfallshåndteringen er faktisk mer enn klimanøytral.
Det vil si at gjenvinning av materialer og energi

>8

i avfallet mer enn oppveier klimagassutslippene
fra innsamling og behandling. Det viktigste
enkelttiltaket er at restavfallet nå omdannes til strøm
og fjernvarme i stedet for å bli deponert. avfall sør
ønsker å prioritere bedre kvalitet på sortert avfall,
fremfor å innføre nye ordninger. Det er også viktig
å opprettholde et høyt servicenivå og begrense
veksten i renovasjonsgebyr.
I den nye avfallsplanen som blir politisk behandlet
høsten 2013 påpeker avfall sør at det i dag er
minst like viktig å sette fokus på økende forbruk
og derav økende avfallsmengder som på fortsatt
økt gjenvinningsgrad. Både klimagassutslipp og
ressursforbruk er mye større ved produksjon enn det
som kan gjenvinnes fra avfall. vi har bare en jord, og
da må hver enkelt av oss være med å ta ansvar for
at den skal bli beboelig også for våre etterkommere.
Det er viktig å sortere avfall, men enda viktigere å
unngå at avfallet oppstår.
jeg vil takke styre, ansatte, innbyggere, politikere og
administrasjonen i eierkommunene for året som er
gått og håper på et godt samarbeid også i 2013.
Sigurd tvedt
daglig leder Avfall Sør AS

> avfall sør as – KoNsErN

M23 as, 100 %

avfall Sør aS
Daglig leder sigurd tvedt

Grønn vekst sør as, 50 %
støleheia pukkverk as, 50 %
administrasjon
> økonomi
> personal / HMs
> arkiv / Merkantil
> IKt (intern struktur)
> Innkjøp

returkraft as, 49,9 %
retura sør as, 14,29 %

Miljøpartner sør as, 50 %

rekom as, 3,77 %

avfall Sør Husholdning aS
Daglig leder sigurd tvedt

Utvikling,
kommunikasjon
og miljø
> Nye krav/løsninger
> planarbeid/prosjekter
> Informasjon/
kommunikasjon
> HMs
> Nedlagte deponier

renovasjon
> Innsamling
> Kundekontakt
> returpunkter
> teknisk drift

avfall Sør Bedrift aS
Daglig leder Geir ove tørnkvist

Behandling
> støleheia avfallsanlegg
> sørlandsparken
Gjenvinningsstasjon
> Mjåvann
Gjenvinningsstasjon
> Høllen vest
Gjenvinningsstasjon
> flishugging

avfall sør er organisert i en konsernmodell med et
morselskap og operativ drift i datterselskapene avfall
sør Husholdning as og avfall sør Bedrift as.
Konsernet hadde ved årsskiftet totalt 79 fast ansatte
fordelt på 27 kvinner og 52 menn. Dette utgjør 71,0

produksjonsavdeling
> Mjåvann
avfallsanlegg
> sørlandsparken
avfallsanlegg

Salgsavdeling

Kunde- og
transport
> Kundesenter
> vekt Mjåvann
> transport

Bygg og
anlegg

årsverk, og av disse er 15,3 årsverk ansatt i avfall sør
Bedrift as.
ledergruppen i konsernet består av 4 menn og 2
kvinner. ledelsen arbeider gjennom rekruttering og
forfremmelser for likestilling mellom kjønnene.
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> avfall sør
KoNsErNEts lEDErGruppE BEstår av:

Sigurd tvedt
> daglig leder, Avfall
Sør AS og Avfall Sør
Husholdning AS

egil ausland
> avdelingssjef
administrasjon,
Avfall Sør AS

Frode rosland
> avdelingssjef
renovasjon, Avfall Sør
Husholdning AS

EIErforHolD oG forMål
avfall sør as eies av kommunene Kristiansand, vennesla,
søgne og songdalen. selskapet er morselskap i et konsern
med datterselskap som driver med renovasjonsvirksomhet for husholdninger og næringsliv, herunder mottak,
sortering og behandling av avfall.
Eierkommunene har i overkant av 115.000 innbyggere.
Morselskapet og tre heleide datterselskap er alle organisert som aksjeselskap.
avfall sørs formål er, enten selv eller gjennom hel- eller
deleide selskaper, å drive forvaltning og renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnsamling og avfallsbehandling.
avfall sør skal i henhold til blant annet tildelt enerett utføre
eierkommunenes forpliktelser i hht. forurensningslovens
§§ 29 og 30.
avfall sør skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter.
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elisabeth a. Helle
> avdelingssjef
utvikling,
kommunikasjon
og miljø, Avfall Sør
Husholdning AS

Britt G. iversen
> avdelingssjef
behandling, Avfall
Sør Husholdning AS

Geir ove tørnkvist
> daglig leder, Avfall
Sør Bedrift AS

Eierkommunene har i tillegg til sine valgte styrerepresentanter også deltagere i administrativt utvalg
(au), som i tillegg til felles møter med administrasjonen også har møte- og talerett i styremøtene til
avfall sør Husholdning as og avfall sør as.
selskapet har tre heleide datterselskap - avfall sør
Husholdning as, avfall sør Bedrift as og Mjåvannsveien 23 as. avfall sør as har også eierandeler i
Grønn vekst sør as (50 %), støleheia pukkverk as
(50 %), returkraft as (49,9 %), retura sør as (14,3 %)
og rekom as (3,8 %).

aNsattE
avfall sør as hadde ved årsskiftet totalt 8 fast ansatte,
fordelt på 5 kvinner og 3 menn. Dette utgjør 7,8
årsverk. styret består av 3 kvinner og 3 menn valgt fra
eierne. Daglig leder er også daglig leder i avfall sør
Husholdning as.

Det har ikke vært arbeidsulykker i bedriften. selskapets
oppgaver er knyttet til forvaltning, økonomi og personal
og selger også It- og innkjøpstjenester samt arkivtjenester til datterselskapene.

årsrEGNsKapEt
avfall sør as hadde et årsoverskudd etter skatt på
kr 8.393.847,- inkludert utbytte fra Mjåvannsveien 23 as
på kr 0,5 mill. kroner og etter oppskrivning av verdien av
selskapets aksjer i returkraft as med 4,99 mill. kroner.
Det er utarbeidet konsernregnskap.

Egenkapitalen i avfall sør as per 31.12. 2012 er på
kr. 62.348.463,- og egenkapitalandelen er på 60,1 %.
I forbindelse med eierskapet i returkraft as har selskapet
tatt opp lån til finansiering av aksjekapitalinnskudd og
ansvarlig lån med totalt 24,9 mill. kr.
selskapets finansielle stilling og likviditet er tilfredsstillende. selskapets styre er generalforsamling for datterselskapene avfall sør Bedrift as og Mjåvannsveien 23 as.

Styre for Avfall Sør AS – valgt ved ekstraordinær generalforsamling i 16. desember 2011:

erik nyhuus
> styreleder

norunn tveiten
Benestad
> styremedlem

Jostein
mellemstrand
> styremedlem

arild ernst
Berge
> styrets nestleder

Solveig
robstad
> styremedlem

Sigurd tvedt
> daglig leder

Brit løvgren
> styremedlem
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> avfall sør HusHolDNING
aNsattE oG stYrE
selskapet hadde ved årsskiftet totalt 55 fast ansatte,
fordelt på 16 kvinner og 39 menn, inkludert fast
deltidsansatte. Dette utgjør 47,9 årsverk. styret består
av 3 kvinner og 3 menn valgt fra eierne, samt ett
mannlig og ett kvinnelig styremedlem valgt av de
ansatte. selskapets ledergruppe består av tre menn
og to kvinner. selskapet arbeider løpende gjennom

rekruttering og forfremmelser for likestilling mellom
kjønnene.
I 2012 var det totale sykefraværet 5,9 %, hvorav 1,2 %
var korttidsfravær. langtidsfraværet har i liten grad
sammenheng med forholdene i selskapet.
I 2012 har det ikke vært alvorlige arbeidsulykker i
bedriften.

29. februar takket randi Gravdahl Sørensen av etter å ha vært ansatt siden oppstarten av rKr i 1994.
Styreformann erik nyhuus (t.v.) og daglig leder Sigurd tvedt (t.h.) tar del i markeringen.
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orGaNIsErING oG forHolDEt tIl
EIErKoMMuNENE
fra oppstarten av drift på støleheia avfallsanlegg
i 1996 var hovedaktiviteten i selskapet knyttet til
avfallsbehandling og drift av gjenvinningsstasjoner.
Eierkommunene organiserte selv innsamlingen
av husholdningsavfall i den enkelte kommune,
men disse oppgavene ble overført til avfall sør
as fra 1.7. 2009. fakturering ble overført til avfall
sør Husholdning as fra 1.1. 2010, mens ansvar og
organisering for etterdrift av deponier ble avklart i
løpet av 2012 med overtagelse 1. januar 2013.
forvaltningsmessige oppgaver som kontroll
og annen myndighetsutøvelse ligger fortsatt
i kommunene. Kommunene fastsetter ved
politiske vedtak avfallsplan, renovasjonsvedtekter
og avfallsgebyrer. avfall sør Husholdning as
rapporterer ved hvert årsskifte til kommunene om
status i forhold til gjeldende avfallsplan (2008 –
2012). arbeidet med neste avfallsplan startet i 2011
og forslag til ny plan vil bli sendt kommunene til
politisk behandling høsten 2013.
overføringen av den lovpålagte virksomheten
fra avfall sør as til datterselskapet avfall sør
Husholdning as fra 1.1. 2011 var en konsekvens av et
ønske fra eierkommunene og Kommunerevisjonen
om tydeligere skille mellom den lovpålagte og
den konkurranseutsatte delen av virksomheten.
avfall sør Husholdning as overtok da all
virksomhet samt alle anlegg og bokførte verdier
knyttet til husholdningsrenovasjonen fra avfall
sør as per 1.1. 2011. også alle ansatte knyttet til
husholdningsrenovasjonen ble overført fra avfall sør
as til avfall sør Husholdning as fra 1.1. 2011.

fINaNsIEll rIsIKo
ved overdragelsen av anlegg, utstyr og virksomhet
knyttet til den lovpålagte virksomheten per 1.1. 2011
ble det inngått en låneavtale med avfall sør as med
20 års nedbetalingstid og renteberegning i henhold
til gjeldende rente i selvkostregnskapet. I tillegg
har selskapet langsiktige lån i Kommunalbanken
med flytende rente. Kommunale lånegarantier,
selvkostprinsippet, samt avsetning til etterdrift av
deponiet på støleheia, gir også selskapet sikkerhet
i forhold til fremtidige forpliktelser. tildelt enerett
og samlingen av lovpålagt renovasjonsvirksomhet
for eierkommunene i avfall sør Husholdning as
styrker også grunnlaget for videre drift. styret anser
på denne bakgrunn selskapets finansielle risiko som
liten.

rEDEGjørElsE for årsrEGNsKapEt
Hovedvirksomheten i selskapet er lovpålagt
virksomhet for eierkommunene i henhold til
tildelt enerett for husholdningsavfall og slam.
Mengde husholdningsavfall gikk i 2012 ned med
1,3 % til 61.126 tonn – inkludert gjenvinningsstasjonene og returpunktene. selskapets
årsoverskudd er på kr. 3.301.470,-. Egenkapitalen i
selskapet økte med kr. 404.494,- og utgjør nå
kr. 1.560.943,-. totalkapitalen er på kr. 255.493.588,-.
Egenkapitalandelen i selskapet er så lav som 0,61 %.
Dette må sees i sammenheng med at virksomheten
er underlagt selvkostregelverket.
styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde
av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat.
virksomhet skal skje etter selvkost og gå i
balanse over en periode på 3 - 5 år. per 1.1.2012
utgjorde selvkostfondet kr. 10.882.611,-
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saldo for selvkostfondet er per 31.12. 2012 på
kr. 13.779.587,- etter et overskudd i
selvkostregnskapet for 2012 på kr. 2.896.976,I tilknytning til deponidriften er selskapet forpliktet
til å avsette midler til fremtidig avslutning og
etterdrift av deponiet på støleheia. selskapets
målsetning er at avsetningen til etterdrift er
fullfinansiert på det tidspunkt deponering av
nedbrytbart avfall avsluttes. Etterdriftsavsetningen i
balansen utgjør kr. 26.308.580,- per 31.12. 2012.
I forbindelse med krav fra forurensningsmyndighetene ble det i 2011 inngått en avtale
som medfører at tidligere avsatte midler i balansen
gradvis overføres til en bankkonto for etterdrift
som kontrolleres av fylkesmannen i vest-agder
gjennom en kontopantavtale med selskapet.

årsrEGNsKapEt
Driftsresultat for 2012 er på kr 6.354.506,- før
finansposter som samlet utgjør minus kr. 3.053.036,og ordinært resultat for 2012 utgjør kr. 3.301.470,- Det
er utarbeidet konsernregnskap for 2012.
selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende. styret
og daglig leder er tilfreds med selskapets utvikling.
Kommunale lånegarantier, selvkostprinsippet
for virksomhet for eierkommunene samt
etterdriftsfondet for deponiet på støleheia, gir
selskapet god sikkerhet i forhold til fremtidige
forpliktelser, også etter at inntektene fra deponering
av restavfall er redusert etter overgangen til
forbrenning av restavfall.
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øKoNoMIsK rEsultat
selskapets inntekter utgjør 173,2 mill. kroner.
Driftsutgifter og finansposter utgjør 169,9 mill.
kroner - i alt et positivt driftsresultat på 3,3 mill.
kroner. selvkostregnskapet for 2012 med et positivt
resultat på kr. 2.896.976,- er utarbeidet på grunnlag
av at hovedvirksomheten i selskapet gjelder tildelt
lovpålagt virksomhet fra eierkommunene.

GjElD
langsiktig gjeld i Kommunalbanken utgjør
kr. 116,5 mill. kroner og lån i avfall sør as utgjør
60,1 mill. kroner.
renten på lån i Kommunalbanken er flytende, mens
renten på lån til avfall sør as følger kalkylerenten
som legges til grunn i selvkostregnskapet.

aNsKaffElsEr
Det ble i 2012 foretatt anskaffelser i form
av anleggsmidler på i alt 9,1 mill. kroner.
anleggsmidlene fordeler seg med 1,6 mill. kroner på
opparbeidelse og opprustning av arealer og anlegg,
4,6 mill. kroner på nybygg og bygningsmessige
arbeider, 0,5 mill. kroner på anskaffelser av maskiner,
biler og anlegg, 1,7 mill. kroner i diverse utstyr og
transportmidler og It-utstyr og programvare på i
alt 0,7 mill. kroner.

DIspoNErING av årsrEsultatEt

stYrENDE orGaNEr

overskuddet for 2012 på kr. 3.301.470,disponeres med kr. 2.896.976,- som overføres til
selvkostfond og kr. 404.494,- til annen egenkapital.

Generalforsamlingen (som består av ordførerne i
selskapets fire eierkommuner) valgte på møte i
desember 2011 følgende styre:

marit Saltrøe
> ansattes representant
(valgt av og blant de
ansatte høsten 2011)

norunn tveiten
Benestad
> styremedlem

Brit løvgren
> styremedlem

Jostein
mellemstrand
> styremedlem

arild ernst Berge
> styrets nestleder

Sigurd tvedt
> daglig leder

Solveig robstad
torkild Bøhn
> ansattes representant > styremedlem
(valgt av og blant de
ansatte høsten 2011)

erik nyhuus
> styreleder

regnskapsoppstillingen viser utdrag fra årsregnskapet bakerst i denne årsrapporten.
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> rENovasjoN

nedgravde containere ved båthavna på Høllen Brygge i Søgne

HusHolDNINGsrENovasjoN
2012 var et normalt år når det gjelder renovasjon.
smart sortert i eier kommunene gikk helt som
planlagt. avfall sør er midtveis i avtaleperioden med
innleide renovatører renoNorden og Kristiansand
Ingeniørvesen, og samarbeidet fungerer meget
godt. Data-registreringssystemet fra aMCs fungerer
også som forventet, men det har vært en del
utfordringer med overføringer av data inn til vårt
kunderegistreringssystem IsY proaktiv.
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stadig flere nybygde leilighetskomplekser velger nå
nedgravde avfallsløsninger, i stedet for tradisjonell
beholderløsning. Dette medfører at administrasjonen
må flytte fokus noe, da det må brukes mer ressurser på
å følge opp disse løsningene. Det har i 2012 vært jobbet
mye med kompetanseoppbygging på dette feltet.

HYttErENovasjoN
fra påsken 2012 ble det innført hytterenovasjon
i songdalen kommune. Det ble etablert 3 opp-

samlingsplasser for hytteavfall i kommunen. alle
avfallsbeholderne har lås slik at bare de om lag 100
hytteeierne kan benytte tjenesten. tilbakemelding fra
hytteeierne har vært gode. Erfaringene fra 2012 tilsier
antall oppsamlingsplasser bør økes noe. I juni 2012
ble de nedgravde containerne på Høllen brygge i søgne
åpnet. Dette har vært en meget vellykket etablering.
tilbakemeldinger fra både fastboende på øyene
og hytteeierne har vært meget positive. I tillegg har
forsøplinga på brygga nærmest forsvunnet. I tillegg er
flere oppsamlingsplasser for hytteavfall blitt oppgradert
og delvis flyttet til mer egnede lokaliteter.

rEturpuNKtEr
avfall sør har i løpet av 2012 stort sett fått kontroll over
forsøplingen på returpunktene. Dette er imidlertid
et ressurskrevende arbeid. for å rydde opp og fjerne
søppel, må mange av returpunktene besøkes flere
ganger i uka.
Det er også gjennomført flere tiltak for å bedre kvaliteten
på levert plastemballasje. Imidlertid viste en revisjon
gjennomført av mottaker Grønt punkt i oktober 2012

at tiltakene ikke var tilstrekkelige. Etter dette ble det
gjennomført ytterlige tiltak for å bedre kvaliteten både
på returpunktene og i videre behandling.
Det har i ettertid vist seg at disse tiltakene har hjulpet en
god del. Men det er fortsatt mange som kaster søppel i
beholderne for plastemballasje på returpunktene.

NYE aDMINIstratIvE rEtNINGslINjEr
for aBoNNENtENE
administrative retningslinjer tydeliggjør bestemmelser
i forskrift for husholdningsavfall, og er en rettesnor for
både abonnenter og administrasjon.
Nye retningslinjer i 2012:
> Nr. 11- retningslinje for husholdningsabonnentenes bruk av gjenvinningsstasjoner
> Nr. 12 - retningslinje om eierforhold i forbindelse
med fakturautsendelse:
revidert i 2012:
> Nr. 9 - retningslinje for mottak av avfall fra frivillige
organisasjoner med veldedig formål
De nye retningslinjene har vært meget nyttige som
verktøy for kundesenteret i sin kommunikasjon med
publikum.

avfallstEKNIsK NorM

nye beholdere med «lokk i lokk» ble kjøpt inn for mottak av
plastemballsje.

Høsten 2012 ble utkast til avfallsteknisk norm lagt
fram. arbeidet med normen har vært omfattende og
krevende. folk fra tekniske etater og planleggere fra
alle eierkommunene har deltatt i arbeidet. arbeidet
med normen har avdekket et stort behov i kommune
for et slikt regelsystem. Normen vil bli vedtatt i alle
eierkommunene i løpet av våren 2013. Imidlertid er
normen allerede tatt i bruk av særlig planleggere i
kommunene og private utbyggere.
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avfallsstatIstIKK
Etter 3 år med smart sortert viser statistikken en
jevn, men liten vekst i antall tømminger. økningen
fra 2010 til 2012 har vært 5,1 % for alle kommunene.
økningen har vært klart størst i de 3 minste
kommunene.
> antall tømminger av 120-liters dunker > utvikling

> prosentvis økning i antall tømminger fra 2010-2012
16
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til tross for en nedgang i mengde levert bioavfall i
2012 på 6,3 %, har antall tømminger likevel økt med
2,9 %. Dette er meget positivt og kan kanskje tolkes
slik at folk flest følger oppfordringen om å tømme
den brune dunken ofte nok for å unngå lukt.
antall tømminger av restavfall har økt med 3,9 %.
Dette stemmer godt overens med økningen i
mottatt restavfall, som i 2012 var på 3,7 %. for papir
er det en liten nedgang på antall tømminger, 0,2 %.
Dette stemmer også godt overens med den svake
økningen i mengde mottatt papir, 0,9 %.
Det er relativ stor forskjell i utviklingen av tømminger
i de 4 eierkommunene siden oppstart av smart
sortert i 2010. økningen er klart størst i de 3 små
kommunene. Kristiansand har en økning på drøye
2 % mens de 3 andre øker mellom 11 og 14 %. Dette
var forventet, men kanskje noe lavere enn tilsvarende
økning i Kristiansand i forbindelse med oppstart av
smart sortert i 2003.
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renonorden samler inn husholdningsavfall i Avfall Sørs eierkommuner

Hvor ofte settes dunkene fram?
oversikt viser gjennomsnittlig antall ganger 120-liters dunker for husholdningsrenovasjon i
Kristiansandsregionen settes fram for tømming.

9

17

27

> Grønn dunk for papp og papir
tømmes hver 4. uke - 13 mulige
ganger i året. settes i gjennomsnitt
ut 9,2 ganger i året.

> Brun dunk for bioavfall
tømmes ukentlig - 52 mulige
ganger i året. settes i gjennomsnitt
ut 16,6 ganger i året.

> Grå dunk for restavfall
tømmes ukentlig - 52 mulige
ganger i året. settes i gjennomsnitt
ut 26,5 ganger i året.



Kristiansand høyest med
9,4 tømminger i året.



Kristiansand høyest med
17,0 tømminger i året.



Kristiansand høyest med
27,5 tømminger i året.



vennesla lavest med
8,6 tømminger i året.



vennesla lavest med
14,7 tømminger i året.



vennesla lavest med
24,3 tømminger i året.
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> BEHaNDlING
stølEHEIa avfallsaNlEGG
Komposteringsanlegg
Komposteringsanlegget på støleheia er et av Norges
mest velfungerende. anlegget tar i mot kildesortert
bioavfall fra husholdninger og næringsliv. anlegget
komposterer også avvannet septik, avløpsslam
fra renseanlegg i regionen samt fra Grønnvika
renseanlegg i Mandal. I tillegg komposteres gjødsel
og strø fra hestehold og Kristiansand Dyrepark. Dette
er en viktig ressurs som bør omdannes til kompost,
og ikke legges ut i naturen, noe som kan forårsake
forurensning.

Deponi
Deponering av biologisk nedbrytbart avfall ble
avsluttet i 2010, men deponiet er fortsatt i drift.
Det deponeres nå avfall som ikke kan materialgjenvinnes, som uorganisk industriavfall, betong/
keramikk/porselen, asbest, ristgods fra avløpsanlegg
og forurenset jord.

Hugging av treavfall og hage- parkavfall
støleheia avfallsanlegg har to hugglinjer som hugger
alt treavfall fra husholdninger og næringslivet
som leveres på våre anlegg. Hugget flis avsettes til
energigjenvinningsanlegg i inn- og utland. I tillegg
tar vi oppdrag hos andre selskap fra regionen. I 2012
hugget og siktet vi tre/bark hos alle sagbrukene til
Bergene Holm.
Hage- parkavfall levert på de ulike gjenvinningsstasjonene kjøres til støleheia hvor det hugges og
komposteres.
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Fra komposteringsanlegget

utvidelse av areal og fremtidig mottakshall
Bioavfall til kompostering mottas i en åpen hall.
Dette er populært for måkene i distriktet, og det
er i perioder mange måker på anlegget. I 2012 ble
arealet i forlengelse av dagens mottakshall klargjort
for videre utbygging. Det er planlagt å forlenge
dagens mottakshall i 2013 med en innebygd hall.

septikavvanning
Et nytt septikavvanningsanlegg sto klart vår/
forsommer 2012. anlegget avvanner septik
fra songdalen, søgne og vennesla kommune.
avvannet septik komposteres sammen med annet
avløpsslam i komposteringsanlegget.

slaggsortering fra returkraft
Høsten 2012 vant avfall sør Husholdning på ny
et anbud for returkraft om å stå for uttransport
og sortering av aske fra forbrenningsanlegget
på langemyr. asken kjøres fra langemyr til
støleheia for mellomlagring. Det danske firmaet
jørgen rasmussen Gruppen (jrG) kommer
to ganger i året til støleheia for å sortere ut metall
fra asken med mobilt sorteringsutstyr. Det ikkemagnetiske metallet avsettes av jrG, mens
avfall sør Husholdning avsetter det magnetiske
metallet gjennom stena recycling. totalt utsortert
metallandel fra slagget er ca 10 %. sortert
aske leveres etter avtale mellom returkraft og

nytt bygg for septikavvanning

eierselskapene til bruk som avslutningsmasser ved
nedleggelse og endelig avslutning av avfallsdeponier
i agder.

Jørgen rasmussen Gruppen i full gang med slaggsortering.
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> avfall sør BEDrIft as

Levering av papir og papp til mottakshallen på Mjåvann.

avfall sør Bedrift tilbyr tjenester for mottak,
innsamling og behandling av avfall fra privat og
offentlig næringsliv. Høy kompetanse og individuelt
tilpassede løsninger gjør avfall sør Bedrift til en
naturlig rådgiver og samarbeidspartner for små og
store bedrifter.

forbrenningsanlegg. fordi det leveres rasjonelle
løsninger for sortering, oppbevaring og henting
kan næringsliv og offentlige enheter både
redusere egne kostnader og bidra til bærekraftig
avfallshåndtering.
avfall sør Bedrift tilbyr:

avfall sør Bedrift jobber for at mest mulig avfall
brukes på nytt eller omskapes til energi i miljøriktige

> mottak og sortering ved avfallsanleggene
på Mjåvann, i sørlandsparken og på støleheia
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> innsamlingavavfallgjennombeholder-og
containerløsninger
> mottakog innsamlingavfarligavfall,smittefarlig
avfallog papirtil makulering
> mottakavlettereforurensedemassertil deponi
> miljøkartlegging,avfallsplanerog miljøsanering
> opplæringi avfallshåndtering

avfallsør Bedriftharca.2.000kunderi og rundt
Kristiansand,
vennesla,søgneog songdalen.
på kundelistenstårblantannetavfallsørseierkommuner,vestas,IKEa, pKEntreprenøras og vEf
Entreprenøras.

sEls KapEts l EDEr Gru ppEBEstår av:

Geir o ve t ørnkvist
> dagligleder
mobil94793100

Gerdt ove Jahnsen michael Withers
> avdelingsleder
> salgssjef
mobil94858238
mobil91877925

o ddvar Sørheim
> driftsleder
mobil91194101

Ferdigpressede
balleravpapp,klarfortransporttil gjenvinningsanlegg.
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> rEturKraft as

Fra langemyr nord for Kristiansand

returkraft er en viktig del av avfallssystemet på
sørlandet og produserer samtidig elektrisk kraft
og fjernvarme til Kristiansand. selskapet hadde
i 2012 et driftsmessig meget godt år, med høy
driftsregularitet og generelt sett gode resultater.
anlegget har lave utslipp til luft og ingen utslipp til
vann. Det var i 2012 også svært lavt sykefravær uten
fraværsskader.
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agder Energi fjernvarme arbeider fortsatt aktivt
med utvidelse av nett og tilknytning av nye kunder
til fjernvarmenettet, og uten returkraft hadde
neppe fjernvarmeutbyggingen i Kristiansand kunnet
fortsette. Energiutnyttelsen på anlegget økte, og
utnyttelsesgraden var henholdsvis 46 % og 77 % med
Klifs og Eus beregningsmetode (den siste ”premierer”
anlegg med høy elproduksjon).

økonomisk sett var 2012 et avklarende år, der Klif
fastslo at reelle finansieringskostnader kan benyttes i
selvkostberegning og prising av husholdningsavfallet. I
regnskapet for 2012 er derfor tidligere driftsunderskudd
overført til selvkostfondet, og selskapets egenkapital er
reetablert. prisen for husholdningsavfall vil bli økt for å
dekke tidligere underskudd.
også i 2012 var det en betydelig prisforskjell mellom
mottatt husholdnings- og næringsavfall. Dette skyldes
overkapasitet og lave priser og eksport til sverige.
rundt 50 % av avfallet som brennes ved returkraft er
næringsavfall, og prisen på husholdningsavfall blir da
høyere enn forutsatt da anlegget ble bygget.

Det er nå økende mengder importert avfall til
svenske anlegg fra andre europeiske land der avfallet
i dag deponeres, noe som ventes å føre til økte
næringsavfallspriser i Norge.
Noen er fortsatt av ulike grunner kritiske til at
returkraft ble bygget. andre mener at mer av
avfallet bør sorteres og materialgjenvinnes i stedet
for energiutnyttelse. Men her er det ikke snakk om
enten eller, og energiutnyttelse vil være en viktig del
av avfallsbehandlingen i overskuelig framtid. selv om
materialgjenvinning øker, vil også avfallsmengdene
øke, og returkraft vil fortsatt være en viktig og positiv
del av avfallsbransjen på sørlandet og i Norge.

På selve rista i ovnen er det ca. 900 grader. Mens røykgassen kan komme opp i 1300-1400 grader enkelte steder.
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> MjåvaNNsvEIEN 23 as
selskapets eier er avfall sør as. forholdet mellom
selskapet og eier følger forretningsmessige
prinsipper. omsetningen i selskapet utgjør kr 4,3 mill.
kroner som er leieinntekter av grunn, bygninger og
tyngre utstyr med utgangspunkt i markedsmessige
priser. leieinntektene er fastsatt med utgangspunkt
i spesifisert oversikt over leieobjektene. leieavtalene
inneholder egen bestemmelse om prisendringer i
samsvar med endringer i KpI-indeksen.

og egenkapitalandelen er på 14,2 %. totalkapitalen
i selskapet er 34,3 millioner kroner mot 34,4
millioner kroner foregående år. styret og daglig
leder er tilfreds med selskapets utvikling. styret
mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde
av Mjåvannsveien 23 as sine eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
selskapet har ingen ansatte – daglig leder leies fra
avfall sør as.

selskapets årsresultat viser et overskudd på 1,2 mill.
kroner. likviditeten i selskapet er tilfredsstillende,

Fra brannøvelse i sorteringshallen på Mjåvann - i forbindelse med opptak av opplæringsfilm for ansatte.
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> GrøNN vEKst sør as
avsEttING av KoMpost oG
jorDproDuKtEr
avfall sør Husholdning omdanner bioavfall, slam
og hage-parkavfall til god næringsrik kompost.
Komposttypene omsettes i markedet, men en stor
andel brukes også til å lage jordblandinger av høy
kvalitet.
avfall sør as er 50 % deleier i Grønn vekst sør as,
som omsetter kompost og jordprodukter fra
støleheia. Grønn vekst sør as skiftet i 2012 navn fra
agder vekst as til Grønn vekst sør as.
Grønn vekst sør leverte i 2012 kompost og
kvalitetsjord til kunder fra arendal i øst til stavanger i
vest. I tillegg til salg av jord og kompost, selges også
ulike typer bark. flere tusen tonn kompost, jord og
bark gikk til:
> gårdbrukere
> private hager
> hyttetak
> entreprenører
> anleggsgartnere
> offentlige bygg

Sedum Jord fra Grønn Vekst Sør lagt på taket på Buen Kulturhus i
Mandal.

er hage-park kompost. Eksempel på en leveranse
er Buen Kulturhus i Mandal. Buen fikk levert sedum
jord, som passer bra inn i den grønne profilen til
Grønn vekst sør.
for mer informasjon om salg av jordprodukter,
kompost og bark fra Grønn vekst sør as,
se hjemmesiden: grønnvekst.no

Nye nisjeprodukter lansert i 2012 er takhage jord og
sedum jord, et viktig innhold i begge produktene
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Utsikting av subbus.

> stølEHEIa puKKvErK as
avfall sør eier og driver støleheia pukkverk sammen
med tt anlegg. Her selges subbus, maskingrus,
pukk, grovknust masse og knust asfalt. pukkverket
drives i et område på støleheia som planlegges til
framtidig deponi når nåværende deponi er fullt rundt
2035.
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Høsten 2012 startet støleheia pukkverk produksjon
av finsingel/strøsingel (3 – 8 mm). Dette produktet
ble tatt godt i mot i markedet, men det er et problem
at det produseres mye “subbus” som biprodukt.

> MENGDEstatIstIKK
vI GjENvINNEr staDIG MEr
Husholdningene i Kristiansandsregionen har
aldri før gjenvunnet mer avfall enn hva vi gjorde i
2012. summen av ombruk, kompostering, annen
materialgjenvinning og energigjenvinning endte på
93,4 %. De resterende 6,6 % var avfall som ble lagt
på deponi. Eksempel på avfall til deponi er betong,
murstein, keramikk, asbest og gips.

samtidig med stor andel gjenvinning markerte
fjoråret en nedgang i avfallsmengder fra
husholdningene med 1,8 %. årsaken til dette er
usikker, men antas blant annet å ha sammenheng
med endring i forbruk.

> Kilo husholdningsavfall per innbygger per år - utvikling
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Hva Gjør avfall sør MED HusHolDNINGsavfallEt?
ombruk

økt andel til ombruk
ved alle ved avfall sørs fire gjenvinningsstasjoner er det
tilrettelagt for tilbud om å levere inn brukte gjenstander til
brukthall eller bruktbu. I 2012 har aktiviteten økt og om lag 165
tonn brukte gjenstander fant veien til disse punktene i 2012.

0,3 %

Kompostering

Kompostering av bioavfall
ved komposteringsanlegget på støleheia ble det i 2012
behandlet totalt 6.248 tonn bioavfall fra regionens husstander.
Dette er en nedgang på 6,2 % fra 2011 og det fjerde året på
rad med reduserte mengder bioavfall til kompostering. to av
årsakene er at økte mengder bioavfall kastes i restavfallet samt
økende grad av ulovlig tilkoblede matavfallskverner.

10,9 %

annen materialgjenvinning
fra gjenvinningsstasjonene
I hver av avfall sørs eierkommuner er det etablert en gjenvinningsstasjon. Her har husholdningene et tilbud om å levere avfall
til sortering 55 timer i uken fordelt på 6 ukedager. Man velger selv
hvilken stasjon avfallet skal leveres. I 2012 leverte hver innbygger i Kristiansandsregionen 155 kilo avfall til materialgjenvinning.
Det er 3 kilo mindre enn i 2011, men samtidig en prosentmessig
økning fordi totalmengden avfall per innbygger sank fra 549 til
538 kilo.
fra returpunktene
Drøye 13 kilo glass- og metallemballasje, plastemballasje og
tekstiler kastet hver innbygger i snitt til returpunkter i 2012.
Dette er tilsvarende som i 2011.
fra grønn dunk
Hver innbygger leverte i snitt knappe 58 kilo papir og papp via
grønn dunk. Dette er også omtrent det samme som i 2011.
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28,7 %

annen materialgjenvinning

økt andel avfall til energigjenvinning
avfall sør Husholdning leverte i 2012 totalt 15.147 tonn restavfall
fra husholdninger og hytter, til energigjenvinningsanlegget
til returkraft. I tillegg ble det levert 9.501 tonn restavfall fra
gjenvinningsstasjonene og 503 tonn trykkimpregnert avfall.
totalt sendte avfall sør Husholdning 33.060 tonn husholdningsavfall til energigjenvinningsanlegg i 2012. av dette ble 25.150
tonn, tilsvarende 76,1 % levert til returkraft.

53,5 %
Energigjenvinning

Det øvrige – tilsvarende 7.910 tonn treavfall fra
gjenvinningsstasjonene, ble transportert til andre
energigjenvinningsanlegg i inn- og utland.

Deponi

Mindre mengder til deponi
4.050 tonn, tilsvarende 6,6 % av husholdningsavfallet ble
kjørt til deponiet på støleheia i 2012. Disse massene består
stort sett av betong, keramikk, murstein, porselen etc. fra
gjenvinningsstasjonene (3.270 tonn), gips (671 tonn), og asbest
(109 tonn).
som en konsekvens av nasjonalt deponiforbud for biologisk
nedbrytbart avfall begynte avfall sør fra sommeren 2010 å
levere restavfall til forbrenning på returkraft. siden den gang har
mengdene til deponi på støleheia blitt redusert til en brøkdel
av hva det var. I 2012 ble det deponert 917 tonn avgiftspliktige
masser mot 953 tonn i 2011. Dette er i stor grad ristgods fra
renseanlegg.

Energigjenvinning

6,6 %

ombruk
Deponi

Total%
28,7

Kompostering

annen materialgjenvinning
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HusHolDNINGsavfall pEr INNBYGGEr 2012

>
Vi HeNTeR

46,2 %
248,5 kg

>
Du BRiNGeR

Du BRiNGeR

ToTAlT
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51,3 %
276,4 kg

2,5 %
13,2 kg

>

DUnKrenovaSJon
> HenteorDninG
> Bioavfall
> Hjemmekompostering
> papp og papir
> Drikkekartong

GJenvinninGSStaSJoner
> BrinGeorDninG
> papp
> plastemballasje
> Glass- og metallemballasje
> tekstiler og sko
> Hage/parkavfall
> treavfall, alle typer
> jern og metaller
> Dekk
> Elektronikk
> Næringselektro
> Hvitevarer
> Kuldemøbler
> farlig avfall
> restavfall
> Betong, murstein, keramikk
> asbest
> Gips
retUrpUnKter
> BrinGeorDninG
> tekstiler og sko
> Glass- og metallemballasje
> plastemballasje

538 kg

farlig avfall (kilo per person)
pCB-vinduer: 0,2
asbest: 1,0

annen farlig avfall
– olje, mailing etc.: 2,9

16,1 kg
treavfall – trykkimpregnert: 12,0

Elektroavfall (kilo per person)
Elektronikkavfall: 6,5
Næringselektro: 3,3

Kuldemøbler: 1,9

14,8 kg

Hvitevarer: 3,1
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totalE avfallsMENGDEr 2011 > 2012 (toNN)
avfall sør Husholdning
Mengdene omfatter alt husholdningsavfall samt næringsavfall behandlet av avfall sør Husholdning.

2011

2012

endring tonn

endring %

120

165

45

37,2 %

til KompoSterinGSanleGGet
Bioavfall
avløpsslam
annet
Sum til kompostering

11 266
14 335
3 284
28 885

9 642
16 655
341
26 639

-1 624
2 320
-2 943
-2 246

-14,4 %
16,2 %
-89,6 %
-7,8 %

til annen materialGJenvinninG
Hage/parkavfall til kompost/struktur
rent tre til struktur
annet avfall fra gjenvinningsstasjonene
Glass,metallemballasje, plast og tøy fra returpunkter
papp/papir grønn dunk
annet avfall fra næring (støleheia)
Sum til materialgjenvinning

3 754
606
7 068
1 463
6 558
2 139
21 588

4 202
533
6 421
1 514
6 620
4 019
23 309

448
-73
-647
51
62
1 880
1 721

11,9 %
-12,1 %
-9,1 %
3,5 %
0,9 %
87,9 %
8,0 %

til enerGiUtnYttelSe
restavfall grå dunk og hytterenovasjon
restavfall gjenvinningsstasjonene
treavfall, inkludert trykkimpregnert
Sum til energiutnyttelse

14 768
9 325
10 224
34 317

15 146
9 696
9 953
34 796

378
371
-271
479

2,6 %
4,0 %
-2,6 %
1,4 %

til Deponi
restavfall (avgiftspliktig)
redeponert avfall/masser
Celledeponert avfall
Sum avfall til deponi

953
21 724
19 076
41 753

917
2 417
14 463
17 797

-36
-19 307
-4 613
-23 956

-3,7 %
-88,9 %
-24,2 %
-57,4 %

126 663

102 705

-23 958

-18,9 %

30 253

27 590

-2 663

-8,8 %

til omBrUK

totalt

SlaGG til metallSorterinG
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> avfallsGEBYr
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3.625

3.556

Kristiansand songdalen

3.850

søgne

(kroner inkludert moms)

3.585

vennesla

HvorDaN KoMMEr pENGENE INN?

Hva Går pENGENE tIl?

fast gebyr

returpunkter: 2 %
Informasjon: 4 %

54 %

finansposter og avskrivninger: 9 %

Innsamling: 31 %

Kr.
variabelt
tømmegebyr

46 %

felleskostnader: 10 %

Kr.

Behandling: 21 %

Gjenvinningsstasjoner: 23 %

I tillegg finansieres husholdningsrenovasjon gjennom salg av fraksjoner til gjenvinning og driftsoverskudd på
støleheia avfallsanlegg.
Behandling = forbrenning av treavfall og restavfall, kompostering av bioavfall og slam og deponering av
uorganiske avfall som murstein, betong, keramikk og asbest, ristgods og forurenset jord.
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> YtrE MIljø
– stølEHEIa avfallsaNlEGG
utslIpp tIl vaNN
Håndtering av forurenset vann
alt vann fra asfalterte arealer på støleheia
avfallsanlegg samles opp (spillvann) og føres til
et internt renseanlegg sammen med sigevann
fra deponi. renseanlegget ble tilført 170 590 m3
sigevann, 84 603 m3 spillvann og 20 011 m3 nedbør.
renseanlegget består av to trinn: først en luftet
lagune, deretter et sedimenteringsbasseng. Etter
opphold i sedimenteringsbassenget slippes vannet
i lukket rør til otraledningen, som slipper ut renset
avløpsvann på 50 m dyp i Kristiansandsfjorden. Det
ble i 2012 sluppet på 275 204 m3 avløpsvann til
otraledningen.
renset avløpsvann viser stort sett en stabil kvalitet.
Noen parametre øker imidlertid i konsentrasjon,
mens andre parametre igjen hadde en lavere
konsentrasjon. økningen skyldes trolig lagring og
sortering av metall fra slagg fra returkraft.
NIva (Norsk Institutt for vannforskning) undersøkte
i 2011/2012 østre havn i Kristiansandsfjorden,
utslippspunktet fra otraledningen (NIva rapport
6428-2012). Det ble funnet forhøyede verdier av noen
metaller og organiske miljøgifter, men det var ingen
påvisbare sammenhenger mellom de forhøyede
verdiene og tilførselen fra otraledningen. flere av
verdiene skyldes trolig forurensning fra tidligere
industrivirksomhet og fra småbåthavner i området.
NIva undersøkte også i 2012 Kjeksebekken sør for
støleheia avfallsanlegg (NIva rapport 6521-2013).
Kjeksebekken er resipient for overvannssystemet
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Kjeksebekken ved ravnås, nedstrøms Støleheia.

til støleheia avfallsanlegg. undersøkelsen viste at
bunndyrssamfunnet på utvalgte avsnitt i bekken
hadde en mer variert faunasammensetning enn
ved forrige undersøkelse i 2009, noe som kan
tyde på at det har vært en bedring i den fysiskkjemiske vannkvaliteten siden forrige undersøkelse.
Miljøtilstanden basert på bunnfaunaens
sammensetning avspeiler en god miljøtilstand i
Kjeksebekken.

utslIpp tIl luft fra
KoMpostErINGsaNlEGGEt
luft fra komposteringsanlegget på støleheia
renses i et lukket luftrenseanlegg (biofilter) med
varmegjenvinning. Det ble gjennomført en
luktmåling i 2012. resultatene viste en luktverdi
bedre enn grensen gitt i tillatelsen fra fylkesmannen.

utslIpp fra DEpoNI
Deponigass samles opp i deponiet og brukes som
”brensel” i en gassgenerator. I 2012 ble det samlet
opp 1 181 856 Nm3 deponigass, som i snitt inneholdt
48,5 % metan. 85 % av gassen ble benyttet til
energiproduksjon, den resterende gassmengden ble
brent i fakkel. Deponigass brennes kun i fakkel ved
driftsproblemer eller service av gassgeneratoren.

Gassgeneratoren produsert 1 656 498 kWh. I tillegg
ble det gjenvunnet varmeenergi på 514 412 kWh fra
gassgeneratoren.
for å undersøke eventuell lekkasje av deponigass,
ble det i 2012 gjennomført en fotografering
av deponioverflaten ved bruk av gasskamera.
undersøkelsen ble gjennomført av Clairs, og viste
kun to steder med liten lekkasje av deponigass.
Dette ble raskt fulgt opp med ekstra overdekking.

MElDINGEr oM luKt
avfall sør mottok i 2012 kun én melding om lukt
fra støleheia avfallsanlegg. sommeren 2010 ble
deponering av biologisk nedbrytbart avfall avsluttet,
og lukt fra anlegget ble betraktelig redusert etter
dette. Det er derfor gledelig at det kun ble registrert
én melding om lukt i 2012.
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> MIljøKoNtroll av
NEDlaGtE DEpoNIEr
avfall sør Husholdning har siden 2009 vært
engasjert av Kristiansand kommune til å følge opp
miljøkontroll av nedlagte deponier i Kristiansand.
Dette gjelder både gamle husholdningsdeponier
og industrideponier. I 2012 har det vært jobbet
med overtakelse av ansvaret for nedlagte
husholdningsdeponier i eierkommunene.
avfall sør Husholdning gjennomførte i 2012 en
felles anbudskonkurranse for miljøkontrollarbeidet
for alle deponiene på agder. Multiconsult ble
valgt som ny leverandør fra 2013.

HolsKoGEN KoMMuNalE
DEpoNI (KvErNa)
Deponiet ble nedlagt i 1996. resipienten fra deponiet
er ytre del av Holskogkilen og sandviksdalsfjorden,
hvor det ble gjennomført en resipientundersøkelse
i regi av NIva sommeren 2012. undersøkelsen viste
at det er svært liten påvirkning fra deponiet på
sjøbunnen og på bunnlevende dyr. forrige gang en
slik undersøkelse ble gjennomført var i 1995. Det
har vært en klar forbedring i sedimentene i de to
ytre områdene i sandvikdalsfjorden med hensyn til
kadmium, kobber, nikkel og sink. Bløtbunnsfaunaen
karakteriseres som svært god.
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resipientundersøkelse av sjøbunn i Sandviksdalsfjorden

HolsKoGEN INDustrIfYllING
Deponiet ble lagt ned i 1983, og fronten av deponiet
ble avsluttet i 2005. Etter dette er det lagt forurenset
byjord på toppen av deponiet for å få riktig form.
Endelig avslutning av deponiet ble gjennomført
sommeren og høsten 2012. Det ble brukt blant annet
3.000 m3 slagg/aske fra returkraft som avrettingslag.
Bilde: prinsipp for avslutning av industrideponiet i
Holskogen med bruk av slagg/aske fra returkraft som
avrettingslag.

i kanten av fyllinga ligger
drenskum og drensledningen,
dekket med pukk

70 cm Kompostblanding
(Bio/slamkompost og myr/skogsjord/sand)

10 cm drenslag med sand

Bentonittduk

10 cm aske som
avrettingslag

Slagg/aske fra returkraft ble brukt som avrettingslag i forbindelse med avslutning av det gamle industrideponiet i Holskogen.
i alt ble det brukt ca 3.000 m3 med aske

soNGDalEN, søGNE oG vENNEsla
Gjennom 2012 fortsatte arbeidet med å kartlegge
situasjonen og tilstanden til deponiene avfall
sør Husholdning skulle overta ansvaret for. De
deponiene som det fremdeles vil være nødvendig
å ha miljøkontroll på er Breimyr (vennesla), samt
repstad og Monan (søgne). avfall sør Husholdning
har overtatt ansvaret for videre utvikling og drift
av miljøkontrollprogrammene samt eventuelle
nødvendige avslutningstiltak knyttet til overdekking,
sigevannshåndtering m.v. avfall sør Husholdning har
fra 1.1. 2013 overtatt ansvar i forhold til fylkesmannen
og eventuelt til grunneier dersom dette er relevant.
Prøvebrønn ved nedlagt deponi
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> MIljøINforMasjoN
BarN oG uNGE
skolene i eierkommunene inviteres til omvisning
på støleheia og Mjåvann, og i 2012 fikk 140 barn og
voksne fra 18 ulike skoler og barnehager informasjon
gjennom denne ordningen. Miljøgrupper fra skolene
deltar, og de formidler inntrykk og informasjon videre
til resten av elevene.

KlIMapartNEr
avfall sør er en av rundt 40 næringslivsaktører på
agder som er klimapartnere. avfall sør har deltatt på
ulike samlinger sammen med andre Klimapartnere,
og leverer også sitt Klimaregnskap. som et ledd
i å stimulere til miljøsatsing utgir Klimapartner
kunnskapsnotater om ulike emner, og i 2012 startet
agder renovasjon og avfall sør samarbeid om et
kunnskapsnotat om avfall og klima.

MIljøfYrtårN
arbeidet med Miljøfyrtårnssertifisering av konsernet
startet i 2011 og fortsatte i 2012. ved gjennomført
sertifisering i august 2012 var således felles
miljørutiner for arbeidsmiljø, innkjøp, energiforbruk,
transport, avfallssortering m.m. utarbeidet og
godkjent. rutinene gjelder alle ansatte, og det har
blitt jobbet med informasjon rundt dette i hele 2012.
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> HENDEls Er I 2012
j aNuar
Hunsfossskole i venneslatrekkes
ut somvinneravkr.10.000.-i
r eturkartong-lotteriet.

r andi GravdahlSørensen
– med lengstansienniteti
r Kr /avfallsør harsinsiste
arbeidsdag29.februar.Nåventer
pensjonisttilværelsen.

Nytt septikanleggbygd på
støleheia.

apr Il
f EBruar
styret og administrativtutvalgpå
studietur til Bergenog stavanger
i forbindelsemed oppstartav
avfallsplanarbeid.

Mars
arbeidmed ny avfallsplan 20132016igangsettes.

arrangerteåpen dag på
gjenvinningstasjonene
på
Mjåvannog i sørlandsparken:
t emaetvar”f ranull verditil full
verdi. f okuspå hvadet blir av
avfalletvi sorterer.o ver800av
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de besøkende deltok på avfall
sørs spørrequiz om avfall &
gjenvinning.
15 helsider om avfall sør m.v
i lokalaviser denne måneden.
Mange gode og positive oppslag,
blant annet under viten i
fædrelandsvennen.

rapporten Sorteringsundersøkelsen 2011plukkanalyse av innsamlet
husholdningsavfall i agder, legges
fram.

juNI

Igangsettes mellomlagring av
avfall til returkraft. Dette gjelder
restavfall fra gjenvinningsstasjoner.
leveres til forbrenning på
vinteren når energibehovet er
størst.
Åpning av nytt nedgravd
mottak for hytteavfall på Høllen
Brygge i søgne.

MaI

Hytterenovasjon innføres i
songdalen.

Det tyske firmaet Meyer
Entsorgssystem leies inn på
Holskogen, for å kverne ned
utrangerte avfalls-dunker fra
stavanger, Bergen, trondheim
og Kristiansand. Mer enn 40.000
dunker eller over 50 tonn blir
til pellets, som igjen blir til nytt
plastråstoff.
Grønn vekst Sør mister avtalen
om drifting av gressmatta på sør
arena. Gresset graves opp og
erstattes av kunstgress.
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styret og administrativt
utvalg på studietur til
østlandet i forbindelse med
avfallsplanarbeidet.

julI
Den måneden i 2012 som husholdningene leverte mest avfall
til gjenvinningsstasjonene.
ferietid er ryddetid – i alle fall når
det var dårlig vær.

Konsernet avfall sør ble
miljøfyrtårnsertifisert.
sertifikatet er gyldig i tre år, og
rutiner og tiltak innarbeides nå
i eksisterende HMs-system og
driftsrutiner.

sEptEMBEr

auGust

opptak av 9 interne opplæringsfilmer med fokus på arbeidsrutiner, helse- og miljø. Sanden media
gjennomfører prosjekt i samarbeid
med avfall sør Bedrift og avfall sør
Husholdning.

styret i avfall sør Husholdning
as vedtar å tildele enerett til
returkraft as for brenning av visse
typer farlig avfall.

årlig innsamlingsdag for
grovavfall i finsland

retningslinjer for etikk og
varsling vedtas.
Scenekompaniet besøker
barneskoler i avfall sørs eierkommuner. Musikkteater-produksjon
mot ressurssløsing og for
gjenvinning!
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oKto BEr

anne marie Haddeland fra
avfallsør (tidl.r Kr ) feirer20-års
Kristiansandtrekkesut somvinner
jubileum for nåværendeog
avkr.10.000.-i r eturkartongtidligereansatte,styremedlemmer lotteriet .
og representanterfraadministrativt utvalg.

DEsEMBEr
Nov EMBEr
inger Flagstad– forhenværendestyreformann i r Kr
besøkerstøleheiaavfallsanlegg,
over16 åretterhennesåpningstalepå støleheiaden 17.april
1996.Mannent inn f lagstadt.h.

r etningslinje for mottak av avfall fra frivillige organisasjoner
med veldedigformålble revidert.
Eierkommuneneoverføreransvar
for nedlagte deponier med
videretil avfallsør Husholdning
fra31.12.12.
t urid Gunstveit fravennesla
trekkesut somvinneravkr.
10.000.-i r eturkartonglotteriet .
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reGnSKAP

årsrEGNsKap oG
KoNsErNrEGNsKap
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AVFALL Sør KonSern
rEsultatrEGNsKap
KonSern
2012
198 752 919
17 350 855
216 103 774

KonSern
2011
194 112 974 salgsinntekt
20 346 531 annen driftsinntekt
214 459 505 Sum driftsinntekt

-67 604 753
0
-64 432 325
-15 132 148
-57 438 033
11 496 515

-63 448 885
-39 403
-59 188 493
-14 826 842
-54 408 943
22 546 939

varekostnad
Endring avsetning etterdriftsfond
lønnskostnad
ordinære avskrivninger
andre driftskostnader
Driftsresultat

0
5 756 856
0
2 392 564
0
0
-5 263 143
14 382 793

0
295 095
0
1 741 459
0
0
-5 400 525
19 182 968

Finansinntekter og- kostnader
Inntekt på investering i datterselskap
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
renteinntekt fra foretak i samme konsern
renteinntekter og andre finansinntekter
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
Kostnader på investering i datterselskap
rentekostnader og andre finanskostnader
ordinært resultat før skattekostnad

-1 434 507

-1 233 926 skattekostnad på ordinært resultat

12 948 286
0
12 948 286
12 948 286
0

17 949 042
0
17 949 042
17 949 042
0

ordinært resultat
ekstraordinær inntekt
Årsresultat
Konsernets årsresultat
minoritetens årsresultat

4 051 311
6 000 000
0
0
0
2 896 976
12 948 286

3 569 994
6 000 000
0
0
0
8 379 048
17 949 042

overføringer
overført til annen egenkapital
avsatt utbytte
avsatt tilleggsutbytte
avsatt konsernbidrag
overført fra annen egenkapital
årets selvkostresultat overført til selvkostfond
Sum overføringer
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note
3

16
5
7
5

8

13

15
14

morSelSKap morSelSKap
2012
2011
8 672 639
7 521 541
0
0
8 672 639
7 521 541
0
0
-4 357 491
-232 752
-1 622 281
2 460 115

0
0
-4 113 245
-231 122
-1 342 264
1 834 910

500 000
400 000
1 385 190
796 069
4 990 000
0
-1 243 780
9 287 595

1 500 000
100 000
2 049 278
851 516
-4 990 000
0
-1 098 030
247 674

-893 748

598 604

8 393 847
0
8 393 847

846 278
0
846 278

2 393 847
6 000 000
0
0
0
0
8 393 847

0
6 000 000
0
0
-5 153 722
0
846 278

BalaNsE > EIENDElEr
KonSern
2012

0
0
0

KonSern
2011 eienDeler
anleGGSmiDler
immatrielle eiendeler
0 utsatt skattefordel
0 prosjektutviklingskostnader og rettigheter
0 Sum immaterielle eiendeler

154 143 735
10 244 435
26 596 774
190 984 944

155 150 852
18 657 553
22 146 070
195 954 475

0
0
7 273 004
20 110 000
1 861 306
135 000
29 379 310

0
0
1 811 147
21 010 000
1 785 306
135 000
24 741 453

220 364 254

415 199

27 260 193
18 321 928
45 582 121

0
0
82 733 983
128 731 303
349 095 556

varige driftsmidler
Bygninger
Maskiner og anlegg
Drifttsløsøre,inventar og kontormaskiner
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
lån til foretak i samme konsern
Investering i tilknyttet selskap
lån til tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

note

13
7

534 602
0
534 602

999 091
0
999 091

7
7
7

0
0
847 952
847 952

0
0
1 034 154
1 034 154

8

8 027 000
60 054 696
5 605 500
19 960 000
1 848 306
135 000
95 630 502

8 027 000
63 054 696
615 500
21 010 000
1 785 306
135 000
94 627 502

97 013 056

96 660 747

0

0

1 805 463
1 986 707
3 792 170

2 219 800
3 029 557
5 249 357

0
0

0
0

2 891 963
6 684 132
103 697 189

5 276 933
10 526 290
107 187 037

8
9

220 695 928 Sum anleggsmidler
omlØpSmiDler
44 365 varer
Fordringer
24 674 138 Kundefordringer
17 469 462 andre fordringer
42 143 600 sum fordringer

12
12

investeringer
0 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
0 Sum investeringer
52 307 574 Bankinnskudd , kontanter og lignende
94 495 539 Sum omløpsmidler
315 191 467 SUm eienDeler

morSelSKap morSelSKap
2012
2011

4
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BalaNsE > EGENKapItal oG GjElD
KonSern
2012

30 000 000
0
30 000 000

KonSern
2011 eGenKapital oG GJelD
egenkapital
innskutt egenkapital
30 000 000 aksjekapital ( 300000 aksjer à 100 )
0 overkursfond
30 000 000 Sum innskutt egenkapital

0
54 247 100
54 247 100
0
84 247 100

0
50 195 788
50 195 788
0
80 195 788

opptjent egenkapital
fond for vurderingsforskjeller
annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
minoritetsintereser
Sum egenkapital

521 742
5 242 480
26 308 580
13 779 587
45 852 389

256 374
4 649 602
26 308 580
10 882 611
42 097 167

GJelD
avsetning for forpliktelser
utsatt skatt
pensjonsforpliktelser
avsetning- og etterdrift deponi
selvkostfond
Sum avsetninger for forpliktelser

169 406 250
0
0
169 406 250

143 031 250
0
0
143 031 250

annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
ansvarlig lånekapital
øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

0
18 447 240
1 169 139
9 751 842
6 000 000
0
14 221 596
49 589 817
264 848 456

0
19 430 508
1 797 215
8 762 282
6 000 000
0
13 877 257
49 867 262
234 995 679

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
leverandørgjeld
Betalbar skatt
skyldig offentlige avgifter
utbytte
forpliktelse varelager
annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

349 095 556

315 191 467 SUm GJelD oG eGenKapital

Erik Nyhuus
Styrets leder

solveig robstad
Styremedlem
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note

17

30 000 000
0
30 000 000

30 000 000
0
30 000 000

0
32 348 463
32 348 463
0
62 348 463

0
29 954 616
29 954 616
0
59 954 616

13
6
16
15

0
1 963 767
0
0
1 963 767

0
3 625 808
0
0
3 625 808

10,11

26 500 000
0
0
26 500 000

26 500 000
0
0
26 500 000

0
773 803
429 259
500 477
6 000 000
0
5 181 420
12 884 959
41 348 726

0
925 907
400 487
585 156
6 000 000
0
9 195 063
17 106 613
47 232 421

103 697 189

107 187 037

14

12
13

12

arild Ernst Berge
nestleder

jostein Mellemstrand
Styremedlem

Brit løvgren
Styremedlem

morSelSKap morSelSKap
2012
2011

Norunn tveiten Benestad
Styremedlem

sigurd tvedt
daglig leder

NotEr MorsElsKap

note 1 rEGNsKapsprINsIppEr
årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og God regnskapsskikk.
Inntektsføring av varer og tjenester skjer ved levering/utførelsen.

KoNsolIDErINGsprINsIppEr
Konsernregnskapet omfatter morselskapet avfall sør as og datterselskapene som er listet opp i note
8. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. transaksjoner og
mellomværende mellom selskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper,
ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost.
anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i
konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Med identifiserbare eiendeler menes både
materielle og immaterielle eiendeler som ikke er goodwill.
Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld,
balanseføres som goodwill eller negativ goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med
den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk
levetid.

DattErsElsKap/tIlKNYttEt sElsKap
Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap er vurdert etter kostmetoden.

KlassIfIsErING oG vurDErING av BalaNsEpostEr
omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på opptakstidspunktet.
anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes
å være forbigående. langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
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forDrINGEr
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke mulige tap.

varEBEHolDNINGEr
lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter fIfo-prinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning
for påregnelig ukurans.

KortsIKtIGE plassErINGEr
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til anskaffelseskost og
virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen
finansinntekt.

varIGE DrIftsMIDlEr
varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt
med driftsmiddelet.

pENsjoNEr
pensjonskostnader og penjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning
på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. pensjonsmidler er
vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. ved regnskapsføring av pensjon
er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.

sKatt
skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere
i samme periode, er utlignet.

KoNtaNtstrøMoppstIllING
ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indirekte modellen benyttet. I kontanter og lignende
inngår kun kasse- og bankbeholdninger.

saMMENlIGNINGstall
sammenligningstall er satt opp for for både selskapet og konsernet.
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note 2 ENDrING av rEGNsKapsprINsIpp
selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper.

note 3 salGsINNtEKtEr
selskapet har kun salgsinntekter fra et virksomhetsområde og innenfor et begrenset geografisk område.

note 4 BuNDNE MIDlEr
I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr 450 000 i morselskapet, og med kr 2 350 000 på
konsernnivå.
samt at det på konsernnivå inngår kr 3 685 259 i bundne midler knyttet til etterdrift av avfallsdeponiet på
støleheia, jfr note 16. Disse midlene er innbetalt til en konto som er sperret i favør av fylkesmannen.

note 5 løNNsKostNaDEr, GoDtGjørElsEr oG låN tIl aNsattE
morselskapet

(tall i hele tusen)
lønn
avsatt bonus
Innleid bemanning
Godtgjørese til styret

Konsernet

2012

2011

2012

2011

4 371

4 597

35 831

34 893

0

0

0

553

305

0

15 771

13 844

6

246

469

516

pensjonskostnader, inkl afp

-958

-1 230

5 028

2 685

arbeidsgiveravgift

516

340

5 982

5 217

andre personalkostnader

118

160

1 351

1 480

utleie bemanning mv
Sum

0

0

0

0

4 357

4 113

64 432

59 188

antall årsverk er 7,8 i morselskapet og 71 i konsernet totalt.

DaGlIG lEDEr
Daglig leder har totalt mottatt lønn med kr 1.003.002 og andre ytelser med kr 12.309.
Denne lønnen gjelder både arbeid utført for avfall sør as og avfall sør Husholdning as.
90 % av daglig leders lønn er belastet i avfall sør Husholdning as.

>53

stYrEt
Det er kostnadsført kr 6 000 i møtegodtgjørelse til styret i 2012.
Det var styret før nyvalg i desember 2011 som har fått utbetalt denne godtgjørelsen.
Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer en 5 % av egenkapitalen.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller
andre nærstående parter.

Honorarer til revisor (alle tall uten mva):
lovpålagt revisjon, inkl teknisk bistand
teknisk bistand årsoppgjør
skatterådgivning
Gjennomgang av perioderegnskap
andre tjenester utenfor revisjon

mor
kr 87 500
kr 32 500
kr 3 500
kr 0
kr 4 000

Konsern
kr 218 000
kr 73 800
kr 3 500
kr 20 000
kr 97 100

sum

kr 127 500

kr 412 400

Det er i morselskapet kostnadsført kr 75 372 for regnskapsførsel fra regnskapstjenesten i
Kristiansand kommune.

note 6 pENsjoNsforplIKtElsE oG pENsjoNsKostNaD
selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestpensjon. selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.
selskapet har pensjonsordning for sine ansatte i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKp).
pensjonskostnadene i regnskapet skal beregnes slik: De løpende pensjonskostnadene i
driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto
pensjonskostnad. forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør
premieavviket, som igjen gir resultateffekt.
Det er foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. Driftsresultatet er pga dette forbedret med kr. 1.662.041 (inkl. arbeidsgiveravgift).
pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser, da det er
en underdekning på kr 1 963 766 (inkl. arbeidsgiveravgift). underdekningen medfører en latent,
fremtidig forpliktelse.
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Selskapet
2012
699 360
1 091 031
0
1 790 391
0
-1 186 871
630 448
43 016
1 276 984

2011
687 906
958 965
0
1 646 871
0
-1 017 277
60 480
40 409
730 483

180 055

102 998

1 457 039

833 481

opptjente pensjonsforpliktelser
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnet pensjonsforpliktelser

24 814 668
0
24 814 668

21 862 790
0
21 862 790

pensjonsmidler (til markedsverdi)
Ikke resultatførte estimatendringer og avvik
estimert over/underdekning per 31.12

23 093 576
0
1 721 092

19 736 752

242 674

299 771

0
1 963 767

1 200 000
3 625 808

4,50 %
3,16 %
3,16 %
3,16 %
5,50 %
14,10 %
13
54,42
15

4,50 %
2,96 %
2,96 %
2,96 %
5,50 %
14,10 %
11
52,38
15

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden
Kapitalkostnad av pensjonskostnaden
aktualisert tap
Årets brutto pensjonskostnad
resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør
resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør
resultatførte estimatendringer og avvik
administrasjonskostnad
netto pensjonskostnad (inkl administrasjon)
periodisert arbeidsgiveravgift
netto pensjonskostnad (inkl aga)
pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad, forts.

arbeidsgiveravgift
tilleggsavsetning
estimerte netto pensjonsforpl (inkl aga)
Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:
Diskonteringsrente
lønnsregulering
pensjonsregulering
G-regulering
forventet avkastning
arbeidsgiveravgift
antall aktive/rettighetshavere i afp-ordning
Gjennomsnittlig alder
antall pensjonister

2 126 038
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Konsernet
Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden
Kapitalkostnad av pensjonskostnaden
aktualisert tap
Årets brutto pensjonskostnad
resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør
resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør
resultatførte estimatendringer og avvik
administrasjonskostnad
netto pensjonskostnad (inkl administrasjon)
periodisert arbeidsgiveravgift

2012
4 486 699
1 545 614
0
6 032 313
-1 501 143
-266 830
250 883
4 515 223

2011
4 046 302
1 110 092
0
5 156 394
0
-1 087 191
60 480
226 078
4 355 761

636 646

614 162

5 151 869
35 285 603

4 969 923
25 372 313
0
25 372 313

netto pensjonskostnad (inkl aga)
opptjente pensjonsforpliktelser
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnet pensjonsforpliktelser

35 285 603

pensjonsmidler (til markedsverdi)
Ikke resultatførte estimatendringer og avvik
estimert over/underdekning per 31.12

30 690 967
0
4 594 636

22 348 997

647 844

426 288

0
5 242 480

1 200 000
4 649 602

4,50 %
3,16 %
3,16 %
3,16 %
5,50 %
14,10 %
91
45,12
16

4,60 %
4,00 %
1,30 %
3,80 %
5,50 %
14,10 %
76
44,33
12

arbeidsgiveravgift
tilleggsavsetning
estimerte netto pensjonsforpl (inkl aga)
Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:
Diskonteringsrente
lønnsregulering
pensjonsregulering
G-regulering
forventet avkastning
arbeidsgiveravgift
antall aktive/rettighetshavere i afp-ordning
Gjennomsnittlig alder
antall pensjonister

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen
forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
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3 023 316

note 7 varIGE DrIftsMIDlEr
morselskapet
anskaffelseskost per 01.01
tilgang driftsmidler
avgang driftsmidler
anskaffelseskost per 31.12
akkumulerte avskrivninger per 31.12
akkumulerte nedskrivninger per 31.12
reverserte nedskrivninger per 31.12
Balanseført verdi per 31.12
årets avskrivning
forventet økonomisk levetid

Biler, inventar
osv
1 265 276
46 550
0

Sum
1 265 276
46 550
0

1 311 826
463 874
0
0
847 952

1 311 826
463 874
0
0
847 952

232 752

232 752
3-10 år

operasjonell leasing/leieavtaler:
selskapet har kostnadsført leie av bygg med kr 589 965.

Konsernet
anskaffelseskost per 01.01
tilgang driftsmidler
avgang driftsmidler

7 148 517
0
0

Bygg
og utstyr
159 761 715
6 157 103
0

anskaffelseskost per 31.12
akk. avskrivninger per 31.12
akk. nedskrivninger per 31.12
rev. nedskrivninger per 31.12
Balanseført verdi per 31.12

7 148 517
0
0
0
7 148 517

165 918 818
18 923 599
0
0
146 995 218

18 074 239
7 829 804
0
0
10 244 435

38 672 435
12 075 661
0
0
26 596 774

229 814 009
38 829 064
0
0
190 984 944

0

7 164 220
25-33 år

2 333 806
5-10 år

5 634 122
3-10 år

15 132 148

årets avskrivning
forventet økonomisk levetid

tomt

maskiner
osv
17 422 704
651 535
0

Biler, inventar

Sum

35 318 455
3 353 980
0

219 651 391
10 162 618
0
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note 8 DattErsElsKap, tIlKNYttEDE sElsKap
Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
Firma
avfall sør Bedrift as
Mjåvannveien 23 as
avfall sør Hush. as
støleheia pukkverk as
Grønn vekst sør as
returkraft as
Sum

Forretn.
adresse
Kr.sand
songdalen
Kr.sand
vennesla
Kr.sand
Kr.sand

anskaffelseskost
5 000 000
2 015 000
1 012 000
505 500
110 000
4 990 000

Bokført
verdi
5 000 000
2 015 000
1 012 000
505 500
110 000
4 990 000
13 632 500

resultat
e. skatt
148 052
1 238 062
3 301 470
1 273 040
260 671
-7 887 489
-1 666 194

egenkap.
31.12
21 177 795
5 624 395
1 560 943
2 824 309
1 531 698
10 000 000
42 719 140

eierandel
100 %
100 %
100 %
50 %
50 %
49,9 %

Nedskrivningen av aksjene i returkraft as er reversert med kr 4 990 000 i selskapets regnskap.

note 9 aKsjEr oG aNDElEr I aNDrE forEtaK M v
Firma

pålydende

totalt

500
10 000
1 343 923

88 500
250 000
1 343 923

anskaffelseskost
250 633
253 750
1 343 923

(tall i hele tusen)
Fordringer med forfall senere en ett år
lån til foretak i samme konsern
lån til tilknyttet selskap
Sum

morselskapet
2012
2011
0
0
19 960
21 010
19 960
21 010

2012
0
20 110
20 110

Konsernet
2011
0
21 010
21 010

Gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner
annen langsiktig gjeld
Sum

2011
26 500
0
26 500

2011
83 000
45 055
128 055

2010
74 906
0
74 906

rekom as
retura sør as
Kristiansand kommunale pensjonskasse

antall
aksjer
177
25

eierandel
3,77 %
14,28 %

note 10 forDrINGEr oG GjElD
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2010
26 500
0
26 500

note 11 GjElD oG aNDrE forplIKtElsEr
langsiktig gjeld er kr. 26,5 mill kr per 31.12. lånet er tatt opp i sparebanken pluss og er lånet avdragsfritt i 20
år. lånet ble tatt opp i 2009. Det er inngått avtale om NIBor 3 mnd rente + margin på 1,55 %. per 31.12. 2012
var renten på 3,38 %.
lånet er sikret med pant i driftstilbehør begrenset oppad til kr 10 000 000, kundefordringer begrenset oppad
til kr 30 000 000, kjøretøy begrenset oppad til 10 000 000, samt pant i eiendommer på støleheia.

note 12 MElloMværENDE MED sElsKap I saMME KoNsErN

foretak i samme konsern
tilknyttet selskap
Sum

Kundefordringer
2012
2011
1 793
2 201
0
0
1 793
2 201

andre fordringer
2012
2011
900
0
0
0
900
0

foretak i samme konsern
tilknyttet selskap
Sum

leverandørgjeld
2012
2011
212
111
0
0
212
111

annen kortsiktig gjeld
2012
2011
4 500
8 500
0
0
4 500
8 500

(tall i hele tusen)

note 13 sKatt
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt
for mye/lite avsatt skatt forrige år
Endring i utsatt skatt
Sum skattekostnad

2012
429 259
0
464 489
893 748

Selskapet
2011
400 487
0
-999 091
-598 604

Konsernet
2012
1 169 139
0
265 368
1 434 507

2011
1 797 215
1
-563 290
1 233 926

avstemming av årets skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats
årets totale skattekostnad
893 748
Beregnet skatt av resultat før skatt (28 %)
2 600 527
avvik
-1 706 779

1 233 926
5 371 231
-4 137 305

avviket forklares med:
skatt på permanente forskjeller
utsatt skatt ikke bokført tidligere år
utbytte/gevinster
Sum forklaring

-2 576 538
-1 586 303
0
-4 162 841

-1 384 422
0
-322 356
-1 706 779
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Selskapet
Betalbar skatt
ordinært resultat før skatt
Ikke skattepl. resultater
permanente forskjeller
Inntektsført utbytte
Inntektsført utbytte 3 %
Nedskrivning aksjer
utnyttelse av fremførbart underskudd
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
28 % skatt

Sum betalbar skatt ihht resultatregnskap
28 % skatt av netto avsatt konsernbidrag
Betalbar skatt ihht balanse

2012
9 287 595
0
35 096
-1 151 271
10 538
-4 990 000
0
-1 658 890
1 533 068
429 259

2011
247 674
0
0
-1 722 866
12 686
4 990 000
0
-2 097 184
1 430 310
400 487

429 259
0
429 259

400 487
0
400 487
Selskapet

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt
anleggsmidler
omløpsmidler
pensjonsforpliktelse
Gevinst- og tapskonto
fremførbart underskudd
Sum forskjeller som utlignes
Utsatt skatt(+) /utsatt skattefordel (-)

2012
54 476
0
-1 963 767
0
0
-1 909 291
-534 602

2011
57 627
0
-3 625 808
0
0
-3 568 181
-999 091

aksjekapital
30 000
0
0
0
30 000

overkursfond
0
0
0
0
0

Konsernet
2012
2011
14 382 793
19 182 968
-3 301 470
-8 712 915
-5 717 350
-345 260
-251 271
-122 866
10 538
12 686
0
0
-98 798
-697 419
-848 946
-2 898 571
4 175 496
6 418 623
1 169 139
1 797 214

1 169 139
0
1 169 139

1 797 214
0
1 797 214

Konsernet
2012
2011
4 898 790
5 512 481
-809 538
-669 371
-2 225 885
-3 828 688
0
0
0
-98 800
1 863 367
915 622
521 742
256 374

note 14 EGENKapItal
morselskapet (tall i hele tusen)
Egenkapital 01.01
overført selvkostfond asH
avsatt til utbytte
årets resultat
egenkapital 31.12

>60

annen
eK
29 954
0
-6 000
8 394
32 348

Sum
59 954
0
-6 000
8 394
62 348

Konsernet (tall i hele tusen)
Egenkapital 01.01
overført selvkostfond asH
Korreksjon selvkostfond 1.1.
avsatt utbytte
årets resultat
egenkapital 31.12

aksjekapital
30 000
0
0
0
0
30 000

overkursfond
0
0
0
0
0
0

Selvkostfond
0
0
0
0
0
0

annen
eK
50 196
-2 897
0
-6 000
12 948
54 247

Sum
80 196
-2 897
0
-6 000
12 948
84 247

note 15 sElvKostfoND
Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal regulere virksomhetens selvkostfond. selvkostfondet
viser om forbrukerne har betalt for lite eller for mye for avfallstjenester. Endring av selvkostfondet er en del
av disponeringen av årets resultat. selvkostfondet er i balansen presentert som finansielle anleggsmidler/
avsetning for forpliktelser.
Både Klif og KrD arbeider med nye retningslinjer for selvkostberegning. Disse ventes å tre i kraft fra 2014, og
endringene vil bl. a. omfatte bruk av kalkulatoriske eller reelle finanskostnader (renter) i selvkostregnskapet.
avfall sør Husholdning as har lagt til grunn at kalkulatorisk rente benyttes frem til nye retningslinjer trer i kraft.
Selvkostberegninger
regnskapsmessig årsresltat
Korrigert for finansposter
Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)
alternativkostnad selvkostfond 2011
Selvkostresultat

2012
3 301 470
3 053 037
-3 723 067
265 536
2 896 976

2011
8 712 915
4 552 645
-4 967 628
81 115
8 379 047

saldo selvkostfond 1.1.
Korreksjon selvkostfond 1.1
årets selvkostreslutat
Saldo selvkostfond 31.12.

10 882 611
0
2 896 976
13 779 587

2 324 943
178 620
8 379 048
10 882 611

Inngående balanse per 1.1.
årets bokførte investeringer
årets avskrivninger
utgåede balanse per 31.12.
Grunnlag for beregning av alternativkostnad (IB+uB)/2
rente (alternativkostnad)

153 791 575
9 077 180
11 490 938
151 377 817
152 584 696
2,44 %

152 852 112
12 460 622
11 521 159
153 791 575
153 321 844
3,24 %

10 882 611
2 896 976

2 503 563
8 379 048

13 779 587

10 882 611

resultat selvkostberegning
overtatt selvkostfond og korreksjon 1.1.
selvkostresultat
Selvkostresultat per 31.12.
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note 16 avslutING oG EttErDrIft DEpoNI
ved overtakelse fra avfall sør as ble det per 1.1. 2011 bokført kr 26.269.177 som avsetning til avslutning og
etterdrift av deponiet på støleheia.
Etter avtale med fylkesmannen i vest-agder skal denne avsetningen overføres til sperret rentebærende
bankkonto med like store årlige beløp fra 31.12. 2011 til 31.12. 2035. per 31.12. 2012 står det kr 3.685.259 på
denne kontoen.
Det skal dessuten - etter avtale med fylkesmannen i vest-agder - foretas en ny beregning av avsetningen
hvert 4. år, første gang i 2012. I årene mellom skal avsetningen reguleres med endring i KpI per november.
Ny beregning er foretatt i 2012 og det er konkludert med at avsetningen er tilstrekkelig. fylkesmannen har
akseptert dette og ny vurdering foretas i 2016. Bokført avsetning med kr 26.308.580 anses tilstrekkelig.

note 17 aKsjEKapItal oG aKsjoNærINforMasjoN
selskapet har kun en aksjeklasse.
aksjekapitalen består av 300 000 aksjer á kr 100, totalt kr 30 000 000.
eierstruktur
Kristiansand kommune
vennesla kommune
søgne kommune
songdalen kommune
totalt

antall aksjer
219 900
36 300
27 300
16 500
300 000

eierandel
73,3 %
12,1 %
9,1 %
5,5 %
100,0 %

selskapet har ikke inngått opsjonsavtaler som fører til at det blir utstedt flere aksjer.
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Stemmeandel
73,3 %
12,1 %
9,1 %
5,5 %
100,0 %

AVFALL Sør HUSHoLdninG
rEsultatrEGNsKap
note
DriFtSinnteKter
salgsinntekter
annen driftsinntekt
sum driftsinntekter
DriFtSKoStnaDer
varekostnader
lønnskostnader m.m.
avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
annen driftskostnad
sum driftskostnader

3

15
5
8
5

2012

2011

158 543 811,33 151 776 142,97
14 645 245,16 15 811 809,12
173 189 056,49 167 587 952,09

68 629 859,85 61 512 326,09
44 742 944,93 40 585 644,53
11 490 937,00 11 521 159,00
41 970 808,43 40 703 262,40
166 834 550,21 154 322 392,02

DriFtSreSUltat

6 354 506,28 13 265 560,07

FinanSpoSter
annen renteinntekt
rentekostnad til foretak i samme konsern
annen rentekostnad
annen finanskostnad
resultat av finansposter

1 283 787,36
1 385 190,00
2 795 634,02
156 000,00
-3 053 036,66

541 788,97
2 049 278,00
3 014 550,11
30 606,25
-4 552 645,39

3 301 469,62
0,00

8 712 914,68
0,00

3 301 469,62

8 712 914,68

2 896 976,00
404 493,62
3 301 469,62

8 379 048,00
333 866,68
8 712 914,68

reSUltat FØr SKatteKoStnaD
skattekostnad på ordinært resultat

11

ÅrSreSUltat
DiSponerinGer
årets selvkostresultat overført til selvkostfond
avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

14
12
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BalaNsE
note

2012

2011

124 319 846,75
7 979 429,25
19 078 541,01
151 377 817,01

124 447 336,15
9 205 222,45
20 139 015,91
153 791 574,51

12 000,00
12 000,00

0,00
0,00

151 389 817,01

153 791 574,51

9
9

14 999 451,39
21 154 796,86
36 154 248,25

15 087 491,06
23 933 432,74
39 020 923,80

4

67 949 522,99

30 116 351,32

SUm omlØpSmiDler

104 103 771,24

69 137 275,12

SUm eienDeler

255 493 588,25

222 928 849,63

eienDeler
anleGGSmiDler
varige driftsmidler
tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
sum varige driftsmidler

8

finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
sum finansielle anleggsmidler
SUm anleGGSmiDler
omlØpSmiDler
fordringer
Kundefordringer
andre fordringer
sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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EGENKaptIal oG GjElD
note

2012

2011

13

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

560 942,61
560 942,61

156 448,99
156 448,99

12

1 560 942,61

1 156 448,99

7
15
14

3 016 595,20
26 308 580,00
13 779 587,00
43 104 762,20

820 914,13
26 308 580,00
10 882 611,00
38 012 105,13

6, 10
6, 9, 10

116 500 000,00
60 054 695,69
176 554 695,69

88 500 000,00
63 054 695,69
151 554 695,69

219 659 457,89

189 566 800,82

15 853 000,73
7 476 251,94
10 943 935,08
34 273 187,75

14 627 798,95
6 399 448,85
11 178 352,02
32 205 599,82

SUm GJelD

253 932 645,64

221 772 400,64

SUm eGenKapital oG GJelD

255 493 588,25

222 928 849,63

eGenKapital
Innskutt egenkapital
aksjekapital
sum innskutt egenkapital
opptjent egenkapital
annen egenkapital
sum opptjent egenkapital
SUm eGenKapital
GJelD
avsetning for forpliktelser
pensjonsforpliktelser
andre avsetninger for forpliktelser
selvkostfond
Sum avsetning for forpliktelser
annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
leverandørgjeld
skyldig offentlige avgifter
annen kortsiktig gjeld
sum kortsiktig gjeld

9
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NotEr avfall sør HusHolDNING

note 1 rEGNsKapsprINsIppEr
årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og God regnskapsskikk.
Inntektsføring ved salg av varer skjer ved leveringstidspunktet. tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

KlassIfIsErING oG vurDErING av BalaNsEpostEr
omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller tiil betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på opptakstidspunktet.
anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes
å være forbigående. langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

forDrINGEr
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke mulige tap.

varEBEHolDNINGEr
lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter fIfo-prinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas
nedskrivning for påregnelig ukurans.

varIGE DrIftsMIDlEr
varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år
og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives
i takt med driftsmiddelet.
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pENsjoNEr
pensjonskostnader og penjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning
på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. pensjonsmidler er
vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. ved regnskapsføring av pensjon
er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.

sKatt
selskapet er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

KoNtaNtstrøMoppstIllING
ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indirekte modellen benyttet. I kontanter og lignende
inngår kun kasse- og bankbeholdninger.

lEasING
Det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing. Driftsmidler finansiert med finansiell leasing er
regnskapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. Motposten er medtatt under langsiktig gjeld.
operasjonell leasing kostnadsføres som driftskostnader basert på fakturert leasingleie.

saMMENlIGNINGstall
selskapet ble stiftet 28.05. 2010. Det var ingen drift i selskapet første regnskapsår.
regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

note 2 ENDrING av rEGNsKapsprIsIpp
selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper.

note 3 salGsINNtEKtEr
per virksomhetsområde: (alle tall i hele tusen)
salgsinntekter egenregi
salgsinntekter næringsavfall

136 441

122 232

9 017

14 878

salgsinntekter varer

9 976

11 121

andre salgsinntekter

17 755

19 357

sum driftsinntekter

173 189

167 588
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note 4 BuNDNE MIDlEr
I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 1 400 000. Bundne midler knyttet til
etterdrift på støleheia inngår også med kr 3 685 259, jfr note 15. Disse midlene er innbetalt til en konto som er
sperret i favør av fylkesmannen og skal benyttes til etterdrift av avfallsdeponiet på støleheia.

note 5 løNNsKostNaDEr, GoDtGjørElsEr oG låN tIl aNsattE
2012

2011

lønninger

23 772

23 432

Innleid bemanning

10 548

8 936

(tall i hele tusen)

Godtgjørelse til styre

298

270

arbeidsgiveravgift

4 135

3 796

pensjonskostnader

5 038

3 130

952

1 022

44 743

40 586

48

48

andre personalkostnader
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk

DaGlIG lEDEr
Daglig leder lønnes i avfall sør as. Det er kostnadsført kr 1.212.000 (inkl. pensjon og aga) for daglig leders
arbeid i avfall sør Husholdning as.

stYrEt
Det er utbetalt kr 210 000 i styrehonorar pluss møtegodtgjørelse på kr 82 000. styrets leder har fått
kr 60 000, nestleder kr 30 000 og styremedlemmer kr 20 000. Det er i tillegg utbetalt 6 000 i møtegodtgjørelse for fjoråret.
Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer en 5 % av egenkapitalen.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående
parter.
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HoNorarEr tIl rEvIsor (allE tall utEN Mva):
Godtgjørelse til revisor fordeles på følgenede måte:
Honorar lovpålagt revisjon

kr 70 000

teknisk bistand årsoppgjør

kr 28 000

andre tjenester utenfor revisjonen

kr 63 000

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

kr 161 000

rEGNsKap (tall utEN Mva)
Det er kostnadsført kr 574 866 for regnskapsarbeid (inkl lønn og inkasso, Kristiansand kommune).

note 6 forDrINGEr oG GjElD
Fordringer med forfall senere en ett år

2012

2011

andre kortsiktige fordringer

0

0

andre langsiktige fordringer

0

0

lån til foretak i samme konsern

0

0

Sum

0

0

2012

2011

Gjeld til kredittinstitusjoner (Kommunalbanken)

56 500 000

28 500 000

annen langsiktig gjeld (avfall sør as)

45 054 696

48 000 000

101 554 696

76 500 000

Gjeld med forfall senere enn 5 år

Sum

note 7 pENsjoNsforplIKtElsE oG pENsjoNsKostNaD
selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestpensjon. selskapets
pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.
selskapet har pensjonsordning for sine ansatte i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKp).
pensjonskostnadene i regnskapet skal beregnes slik: De løpende pensjonskostnadene i driftsregnskapet
tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. forskjellen mellom betalt
premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt.
Det er foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene.
Driftsresultatet er pga dette redusert med kr. 2.195.681 (inkl. arbeidsgiveravgift).
pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning på
kr 3 016 595 (inkl. arbeidsgiveravgift). underdekningen medfører en latent, fremtidig forpliktelse.
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2012

2011

328 425

325 440

årets premie til kollektiv ordning

2 817 987

2 112 334

justert forpliktelse (eks. arb.g.avgift)

1 924 348

719 469

5 070 760

3 157 243

utbetaling til afp-ordningen

Årets netto pensjonskostnad
Brutto påløpt forpliktelse

8 999 757

2 799 307

pensjonsmidler

-6 355 940

-2 079 838

netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift

2 643 817

719 469

372 778

101 445

3 016 595

820 914

0

0

arbeidsgiveravgift
netto pensjonsforpliktelse inkl arbeidsgiveravgift
andre pensjonsforpliktelser
andre pensjonsforpliktelser, arb.g.avg.
Estimerte netto pensjonsforpl (inkl aga)
Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:

0

0

3 016 595

820 914

2012

2011

Diskonteringsrente

4,50 %

4,50 %

lønnsregulering

3,16 %

2,96 %

pensjonsregulering

3,16 %

2,96 %

G-regulering

3,16 %

2,96 %

arbeidsgiveravgift

14,1 %

14,1 %

64

54

43,43

45,61

antall aktive/rettighetshavere i afp-ordning
Gjennomsnittlig alder

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det
gjelder demografiske faktorer og avgang. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede
forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
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note 8 varIGE DrIftsMIDlEr

anskaffelseskost per 01.01

Bygg

maskiner

og utstyr

osv

Biler, inventar

Sum

130 875 664

10 836 609

23 600 460

165 312 733

tilgang driftsmidler

6 143 731

279 635

2 653 814

9 077 180

avgang driftsmidler

0

0

0

0

137 019 395

11 116 244

26 254 274

174 389 913

12 699 548

3 136 815

7 175 733

23 012 096

akkumulerte nedskrivninger per 31.12

0

0

0

0

reverserte nedskrivninger per 31.12

0

0

0

0

124 319 847

7 979 429

19 078 541

151 377 817

6 271 220

1 505 428

3 714 289

11 490 937

25 år

6-8 år

3-10 år

anskaffelseskost per 31.12
akkumulerte avskrivninger per 31.12

Balanseført verdi per 31.12
årets avskrivninger
forventet økonomisk levetid
operasjonell leasing/leieavtaler:
selskapet har kostnadsført leie av bygg med kr 2 589 239.
Det er kostnadsført kr 6 227 663 i leasing av maskiner.

note 9 MElloMværENDE MED sElsKap I saMME KoNsErN
(tall i hele tusen)
foretak i samme konsern
tilknyttet selskap
Sum

Kundefordringer

andre fordringer

2012

2011

2012

2011

1 537

3 398

4 500

8 500

0

0

0

0

1 537

3 398

4 500

8 500

langsiktig gjeld
foretak i samme konsern
tilknyttet selskap
Sum

leverandørgjeld

2012

2011

2012

2011

60 055

63 055

2 072

1 222

0

0

0

0

60 055

63 055

2 072

1 222
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note 10 GjElD oG aNDrE forplIKtElsEr
langsiktig gjeld er kr 176,5 mill per 31.12. Det er fire lån i Kommunalbanken med garantiansvar fra
eierkommunene (totalt lån kr 116,5 mill) og et ansvarlig lån fra avfall sør as på kr 60 mill.
Gjennomsnittlig gjenværende avdragstid er ca. 10 år.
renten på lånene i Kommunalbanken var per 31.12 på 2,25 %.
Det er stilt kommunal lånegaranti for avfall sør Husholdning as sitt lån i Kommunalbanken.

note 11 sKatt
selskapet inngår i reglene for selvkost. Endelig vedtak om skattefritak foreligger ikke.

note 12 EGENKapItal

Egenkapital 01.01
årets resultat tilført egenkapital
Egenkapital 31.12

aksje-

overkurs-

annen

kapital

fond

eK

Sum

1 000 000

0

156 449

1 156 449

0

0

404 494

404 494

1 000 000

0

560 943

1 560 943

antall

eier-

Stemme-

aksjer

andel

andel

note 13 aKsjEKapItal oG aKsjoNærINforMasjoN
aksjekapitalen består av 1 000 aksjer a kr 1 000, totalt kr 1 000 000.
Det er kun en aksjeklasse

eierstrurktur
avfall sør as

1 000

100,0 %

100,0 %

totalt

1 000

100,0 %

100,0 %
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note 14 sElvKostfoND
Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal regulere virksomhetens selvkostfond. selvkostfondet
viser om forbrukerne har betalt for lite eller for mye for avfallstjenester. Endring av selvkostfondet er en del
av disponeringen av årets resultat. selvkostfondet er i balansen presentert som finansielle anleggsmidler/
avsetning for forpliktelser.
Både Klif og KrD arbeider med nye retningslinjer for selvkostberegning. Disse ventes å tre i kraft fra 2014, og
endringene vil bl. a. omfatte bruk av kalkulatoriske eller reelle finanskostnader (renter) i selvkostregnskapet.
avfall sør Husholdning as har lagt til grunn at kalkulatorisk rente benyttes frem til nye retningslinjer trer i kraft.
Selvkostberegninger

2012

2011

regnskapsmessig årsresultat

3 301 470

8 712 915

Korrigert for finansposter

3 053 037

4 552 645

Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)

-3 723 067

-4 967 628

265 536

81 115

Selvkostresultat

2 896 976

8 379 047

saldo selvkostfond 1.1.

10 882 611

2 324 943

0

178 620

alternativkostnad selvkostfond 2011

Korreksjon selvkostfond 1.1.
årets selvkostresultat

2 896 976

8 379 048

Saldo selvkostfond 31.12.

13 779 587

10 882 611

Inngående balanse per 1.1.

153 791 575

152 852 112

årets bokførte investeringer

9 077 180

12 460 622

11 490 938

11 521 159

utgåede balanse per 31.12.

151 377 817

153 791 575

Grunnlag for beregning av alternativkostnad (IB+uB)/2

152 584 696

153 321 844

2,44 %

3,24 %

10 882 611

2 503 563

årets avskrivninger

rente (alternativkostnad)
resultat selvkostberegning
overtatt selvkostfond og korreksjon 1.1.
selvkostresultat
Selvkostresultat per 31.12.

2 896 976

8 379 048

13 779 587

10 882 611
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note 15 avslutING oG EttErDrIft DEpoNI
ved overtakelse fra avfall sør as ble det per 1.1. 2011 bokført kr 26.269.177 som avsetning til avslutning og
etterdrift av deponiet på støleheia.
Etter avtale med fylkesmannen i vest-agder skal denne avsetningen overføres til sperret rentebærende
bankkonto med like store årlige beløp fra 31.12. 2011 til 31.12. 2035. per 31.12. 2012 står det kr 3.685.259 på
denne kontoen.
Det skal dessuten - etter avtale med fylkesmannen i vest-agder - foretas en ny beregning av avsetningen
hvert 4. år, første gang i 2012. I årene mellom skal avsetningen reguleres med endring i KpI per november.
Ny beregning er foretatt i 2012 og det er konkludert med at avsetningen er tilstrekkelig. fylkesmannen har
akseptert dette og ny vurdering foretas i 2016. Bokført avsetning med kr 26.308.580 anses tilstrekkelig.
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> NøKKEltall 2012
eierkommuner (innbyggere)

Kommune

01-01-12

01-01-13

83 299

84 387

kilde:www.ssb.no
Kristiansand
songdalen

6 154

6 303

søgne

10 836

10 973

vennesla

13 570

13 767

113 859

115 430

Kg per innbygger

%

totalt

Husholdningsavfall

tonn

ombruk

164,6

1,4

0,3

Kompostering

6 724

58,7

10,9

annen materialgjenvinning

17 680

154,2

28,6

Energigjenvinning

33 066

288,4

53,6

Deponi

35,3

6,6

538,0

100,0

Konsern

avfall Sør Husholdning aS

avfall Sør aS

sykefravær i % - totalt

7,2

5,9

12,7

sykefravær i % - korttid

1,4

1,2

1,8

andre nøkkeltall

4 050

Driftsinntekter - mill. kroner

216,1

173,2

8,7

Driftskostnader - mill. kroner

204,6

166,8

6,2

2,9

-3,1

6,8

årsresultat - før skatt

14,4

3,3

9,3

årsresultat - etter skatt

12,9

-

8,4

2,9

2,9

-

13,8

13,8

-

169,4

176,6

26,5

84,2

1,6

60,0

finansposter

selvkostresultat - mill.kroner
selvkostfond - mill.kroner
langsiktig gjeld - mill. kroner
Egenkapital - mill. kroner
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Bjorvand & skarpodde as 2013

Fra brukthallen på Mjåvann. Avfall for noen – en stor skatt for andre.

Kontrollmedlem
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Avfall sør As
pb. 4094, 4689 Kristiansand
telefon 38 17 70 70 > faks 38 17 70 71
org. Nr. 986 296 042
www.avfallsor.no

Vedlegg 3

Renovasjonsbenchmarking 2012
Sammendrag for Avfall Sør Husholdnng (Avsør11/ 11)
utført av
Energidata Consulting AS (EDC)
Erland Staal Eggen
04.10.2013

Oppsummering
Omfang

Avsør sin praksis og prestasjoner er sammenliknet med 23 av Norges ledende renovasjonsvirksomheter i syv dimensjoner for året 2011. Både husholdning- og næringsrenovasjon er
inkludert. Denne presentasjonen inneholder de foreløpig resultatene.

Prestasjoner

Middels eller bedre enn middels resultatet ble oppnådd i 6 av 7 dimensjoner. Avsør11 hadde best
resultat på arbeidsmiljø. Samlet prestasjon var bedre enn middels. Situasjon i 2011 var
karakterisert av gunstige rammebetingelser og jevnt gode prestasjoner i alle dimensjoner

Sterke og svake sider

Avsør11 hadde bedre enn middels standard og tilfredshet i forhold til rammebetingelsene. Den
samlet sett svakeste aktiviteten var behandling, mens innsamling var den sterkeste.
Kostnadsffektiviteten fremstod som middels god, men det var en viss variasjon fra funksjon til
funksjon. Avsør deltok ikke i forrige benchmarkingsrunde så resultatutviklingen kan ikke vurderes.

Forbedringsmuligheter

En statistisk analyse av årsakssammenhenger viser hvordan endringer i praksis og prioriteringer
kan bidra til bedre balanse mellom prestasjonene. Avsør11 kan ha enkelte muligheter som bør
vurderes, og den foreliggende benchmarkmodellen kan enkelt benyttes til å bestemme
konsekvenser av alternative løsninger og tiltak. Kostnadseffektiviteten var bedre enn middels, og
det samlede teoretiske effektiviseringspotensialet med den mest kostnadseffektive virksomheten
som referanse var moderat. Denne virksomheten fremstod imidlertid som mer kostnadseffektiv
både på drift og systemutvikling. Identifisering av konkrete sparetiltak er nødvendig før et reelt
effektiviseringspotensial kan anslås.

Videre arbeid

Inndata ser ut til å være av god kvalitet. Det anbefales likevel å kontrollere at inndata og
forutsetninger er korrekte. Analysen er basert på modeller med begrenset nøyaktighet; særlig
når det gjelder enkeltaktiviteter. Resultatene bør derfor drøftes med interessentene for å utvikle
en felles oppfatning av hva som er bra, og hvor hovedutfordringene ligger. Det anbefales også å
benytte benchmarkingsmodellen til å konsekvensanalysere alternative system- og driftsløsninger,
og beregne hvordan disse influerer på prestasjonene. En slik prosess vil kvalitetssikre
beregningene og de forutsetningene de er basert på og danne grunnlaget for en videreutvikling
av virksomhetsstrategien.

INNHOLD
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1

Prestasjoner
1.1

Balansert målskive
1,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest

driftseffektivitet
1,0

0,7

miljøstandard

systemeffektivitet
0,4

0,1

-0,2

arbeidsmiljø

tjenestestandard

gebyrnivå

kundetilfredshet

Avsør11
Middel

Den balanserte målskiven
oppsummerer Avsør11's prestasjoner
i alle de viktigste dimensjonene. Høy
score er isolert sett bedre enn lav
score, men 'riktig' nivå er avhengig av
virksomhetens prioriteringer. Middels
eller høyere enn middels score er
oppnådd i 6 av 7 dimensjoner.
Avsør11 var blant de med høyest
score på nær middels . 'Gebyr'
omfatter både faste gebyrer og
annen kundebetaling, og
'kundetilfredshet' er veid middelscore
for de tjenestene som ble målt i
kundeundersøkelsen. 'Miljøstandard'
er veid sum av indikatorer på
virksomhetens miljøpåvirkning.

'Tjenestestandard' er veid sum av indikatorer som er viktige for opplevd kvalitet på renovasjonstjenestene. 'Driftseffektivitet' er en
indikator på kostnadseffektiv drift av renovasjonssystemet, og 'systemeffektivitet' er en indikator på hvor effektivt dette systemet
håndterer renovasjonsoppgaven i området. Noen av deltakerne benchmarker både monopoldel og konkurranseutsatt del, men
kundetilfredshet, tjenestestandard og gebyrnivå gjelder bare monopoldelen.

Gebyrnivå
160 %

Samlet kundebetaling pr.
'ekvivalentkunde' i 2011 var
middels. Dette ga en posisjon
som var midt på treet. Antall
'ekvivalentkunder' er veid sum
av antall husholdninger og
antall hytter (en hytte veier
mindre enn en husholdning).
('11' viser posisjonen i 2011.)

140 %

% av middel

120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

7000

kostnad pr. ekv.tonn

systemoppgave pr. ekv.tonn

6000

kostnad pr. ekv.tonn

1.2

5000

4000

3000

2000

1000

0

Figuren viser at kostnaden pr. tonn i betydelig grad forklares av rammebetingelsene målt med systemoppgaven pr. tonn.
Sammenliknet med øvrige deltakere hadde Avsør11 lav systemoppgave og under middels kostnad pr. tonn avfall. At
kostnaden lå under oppgaven kan tyde på at Avsør11 hadde en relativt god kostnadseffektivitet. Systemoppgaven er nemlig
forventet årskostnad for å utføre renovasjon i området med midlere effektivitet, hensyn tatt til upåvirkelige kostnadsdrivere
som befolkning, bosetting, mengder, avstander osv.
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1.3

Kundetilfredshet
Privatkundenes tilfredshet
med tjenestene var bedre enn
middels. Avsør11's posisjon i
forhold til øvrige virksomheter
var også bedre enn middels.
Tjenestetilfredshet er
beregnet som midlere
tilfredshet med de tjenester
som er målt. Sammenliknet
med de andre deltakerne var
Avsør11's privatkunder mest
fornøyd med 'gjenv.stasjoner'
og minst fornøyd med 'pris'.
Se figuren under.

90 %
80 %
70 %

% av maks score

60 %
50 %
40 %
30 %

20 %
10 %
0%

ureflektert tilfredshet
tilfredshet med pris
tilfredshet med faktura
tilfredshet med informasjon
tilfredshet med kontakt
tilfredshet med behandling
tilfredshet med gjenv.stasjoner
tilfredshet med innsamling
tilfredshet med oppsamling
reflektert tilfredshet
middelscore
40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %
70 %
andel fornøyde

75 %

80 %

85 %

90 %

Tjenestestandard
60 %

50 %

40 %

% av maks score

1.4

Beste
Middel
Avsør11

30 %

20 %

Tjenestestandard for
privatkundene beregnes som
en veid sum av syv
indikatorer. Målt på en skala
fra 0% til 100% hadde
Avsør11 i 2011 en
tjenestestandard som var
49%. Dette ga en posisjon
som var bedre enn middels.
Ingen av deltakerne oppnådde
maksimal score.

10 %

0%
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Tjenestestandardens sammensetning er vist på neste side. Avsør11 hadde høy score for 'mottakskapasitet', mens bl.a.
'beholderkapasitet' trakk ned. 'Mottakskapasitet' er beregnet som det maksimale antall biler som kan tas imot på
gjenvinningsstasjonene pr. år i forhold til innbyggertallet. 'Hentehyppighet' er veid middel av hentehyppigheten for fraksjonene
som samles inn, og 'beholdervolumet' er midlere volum pr. husholdning/hytte. 'Bringeavstanden' for private beholdere er
hentet fra kundemålingen. Der det tilbys fleksibel henting settes hentefrekvensen til aktuell frekvens pluss 75% av
differensen opp til maksimal hentefrekvens.

beholderkapasitet
hentehyppighet
bringeavstand til hentepkt.
mottakskapasitet gjenv.stasjon
kundedialog
Beste
Middel
Avsør11

svarkapasitet telefon
klager pr. kunde
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

bidrag til tjenestestandard

Miljøstandard
100 %

90 %
80 %

70 %

% av maks score

1.5

60 %

50 %
40 %
30 %

20 %
10 %

0%

Miljøstandard fremkommer som en veid sum av prestasjonsscoren for 'gjenvinningsgrad', 'CO2-utslipp', 'avfallsmengde pr.
innbygger' og 'deponistandard'. Målt på en skala fra 0% til 100% hadde Avsør11 i 2011 en miljøstandard som var 77%.
Ingen av deltakerne oppnådde maksimal score. Resultatet er usikkert da ikke alle deltakerne kan redegjøre for hvordan
avfallet håndteres etter at det er overtatt av underleverandør. Deponistandard er en veid sum av tekniske, adminstrative og
miljøindikatorer vedrørende benyttede deponier.

Gjenvinningsgrad

CO2-utslipp

Avfallsmengde pr.
innbygger
Beste
Middel
Avsør11

Deponistandard
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

bidrag til miljøstandard
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De fire aspektene av miljøstandard er her vist for Avsør11 i forhold til beste score og i forhold til middelet. Aktuelt bidrag pr.
aspekt avhenger av avviket fra ideell score: Stort avvik gir lite bidrag og svakeste resultat av alle gir null bidrag. Det fremgår
at det var 'gjenvinningsgrad' som ga det største bidraget til samlet score.

På neste side er deltakernes CO2-regnskap vist.
innsamling
sentralsortering
biologisk gjenvinning
deponering

0,3

gjenv.stasjoner
materialgjenvinning
energigjenvinning

utslipp tonn pr. tonn

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

Her ser vi hvordan CO2-utslippene pr. tonn fordelte seg på aktivitetene og på behandlingsformene. 'Energigjenvinning' ga
det største bidraget til utslippene for Avsør11. 'Materialgjenvinning' reduserte utslippet slik at det i sum ble negativt.

Effektivitet
100 %

Teoretisk effektivitet er 100%
for den mest
kostnadseffektive
virksomheten i
sammenlikningen. For øvrige
deltakere avtar effektiviteten i
takt med samlet teoretisk
effektiviseringspotensial
(langsiktig potensial). Dette
potensialet fremkommer som
summen av potensialet for
effektivisering av systemet
(teoretisk systempotensial) og
potensialet for effektivisering
av driften (teoretisk
driftspotensial). Avsør11
fremstod med et middels
langsiktig potensial og en
bedre enn middels effektivitet i
2011.

90 %
80 %

% av sum kost

1.6

70 %
60 %

driftspotensial
systempotensial
effektivitet

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

oppsamlingssyst.
innsamling*
gjenv.stasjoner
sentralsortering

'11' viser posisjonen i 2011.

behandling*
kunder&service
driftspotensial

systempotensial

støtte
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

potensial i % av sum. kost

Det største teoretiske driftspotensialet fremkom innen behandling. For aktivitetene merket med * vil en realisering av
driftspotensialet kunne kreve endring av gjeldende avtaler med underleverandører. Det teoretiske systempotensialet er
størst i gjenv.stasjoner, men realisering kan kreve en omlegging av dagens renovasjonsopplegg og redusert standard.
Identifisering av konkrete sparetiltak er i alle fall nødvendig for å verifisere potensialenes reelle omfang.
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1.7

Arbeidsmiljø
Figuren viser et mål for
arbeidsmiljø på en skala fra 0
til 100%. Hver av de tretten
arbeidsmiljøindikatorene (vist i
neste figur) kan maksimalt
bidra med en viss score til
'arbeidsmiljøet'. Bidraget
avhenger av hvor nær
indikatoren ligger ideelt nivå.
Med en score på 84% hadde
Avsør11 (inklusive
underleverandører), et bedre
enn middels arbeidsmiljø i
2011.

100 %
90 %
80 %

% av maks score

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Langtidsfravær (mer enn 16 dager)
Korttidsfravær (inntil 16 dager)
IA-bedrift
Antall arbeidsuhell som medfører fravær
Antall arbeidsuhell som ikke medfører fravær
Antall nestenulykker i arbeidssammenheng
Omfang av overtid
Omfang av arbeid utenom normal dagtid
Antall personer som ble ansatt
Antall ansatte som sluttet
Beste
Middel
Avsør11

Ansattes gjennomsnittsalder
Andel kvinner
Overvåkning av miljøindikatorer
0%

2%

4%

6%

8%

10 %

12 %

14 %

16 %

bidrag til arbeidsmiljø

Figuren viser hvordan hver enkelt indikator bidro til samlet score for arbeidsmiljø. I forhold til middelet hadde Avsør11 godt
resultat for 'ansattes gjennomsnittsalder', men var svak på 'korttidsfravær'. Indikatoren 'overvåkning av miljøindikatorene'
angir hvor stor andel av sum årsverk i egen bedrift og anslåtte årsverk hos underleverandørene som dekkes av rapporterte
tall.

2

Sterke og svake sider
Benchmarkingsresultatene pr. primæraktivitet er oppsummert i figurene under. Samlet sett hadde 'behandling' det største
behovet og de største mulighetene for utvikling og forbedring, mens 'innsamling' var en sterk aktivitet. Gebyrnivå er aktivitetens
bidrag til gebyret og kundetilfredshet er hentet fra kundeundersøkelsen. Tjenestestandard og miljøstandard er definert pr.
aktivitet.

RBM12 Energidata Consulting AS, Erland Staal Eggen –04.10.2013

Side 6

Oppsamlingssystem
1,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest

driftseffektivitet

driftseffektivitet

Innsamling

1,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest Oppsamlingssyst.

1,0

driftseffektivitet

0,7

1,0

0,7

systemeffektivitet

miljøstandard

0,4

systemeffektivitet

miljøstandard

gebyrnivå

0,4

systemeffektivitet

kundetilfredshet
tjenestestandard
0,1

0,1

miljøstandard

-0,2

-0,2

tjenestestandard

tjenestestandard

gebyrnivå

gebyrnivå
Avsør11
Middel

Avsør11
Middel

kundetilfredshet

kundetilfredshet

Tjenestestandard omfatter beholdervolum, hentefrekvens og
bringeavstand for kunden. Miljøstandard er gitt av
gjenvinningsgrad og aktivitetens CO2-utslipp.

Tjenestestandard omfatter beholdervolum og hentefrekvens.
Miljøstandard er gitt av gjenvinningsgrad.

Gjenvinningsstasjon
1,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest

driftseffektivitet

Sentralsortering

1,0

driftseffektivitet

1,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest

1,0

driftseffektivitet

0,7

0,7

systemeffektivitet

miljøstandard

0,4

gebyrnivå

systemeffektivitet

kundetilfredshet

0,4

tjenestestandard

0,1

miljøstandard

miljøstandard

-0,2

tjenestestandard

0,1

-0,2

systemeffektivitet

gebyrnivå
Avsør11
Middel

Avsør11
Middel

kundetilfredshet

gebyrnivå

Miljøstandard er gitt av gjenvinningsgrad og aktivitetens CO2utslipp.

Tjenestestandard er gitt av mottakskapasiteten i forhold til
innbyggertallet. Miljøstandard er gitt av gjenvinningsgrad,
avfallsmengde pr. innbygger og aktivitetens CO2-utslipp.
driftseffektivitet

Behandling
1,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest

driftseffektivitet

Kunder & service
1,0 = høyest/best 0 = lavest/svakest

1,0

0,7

Behandling

1,0

driftseffektivitet

0,7

systemeffektivitet

miljøstandard

0,4

gebyrnivå

0,4

systemeffektivitet

kundetilfredshet

miljøstandard

0,1

systemeffektivitet

miljøstandard

0,1

-0,2

-0,2

tjenestestandard

kundetilfredshet

gebyrnivå

Avsør11
Middel

Miljøstandard er gitt av gjenvinningsgrad og aktivitetens netto
CO2-utslipp. Kostnadsbidraget til gebyrnivået er anslått.

3

gebyrnivå
Avsør11
Middel

kundetilfredshet

Miljøstandard er gitt av gjenvinningsgrad og avfallsmengde pr.
innbygger. Tjenestestandard er gitt av opplegget for
kundedialog; dvs. språk, profilering, dialogmuligheter,
svarkapasitet og antall avviksmeldinger fra kundene.

Utviklingsmuligheter
Avsør11s situasjon var karakterisert av gunstige rammebetingelser og jevnt gode prestasjoner i alle dimensjoner Avsør11
hadde et kildesorteringssystem av stort omfang. Utsorteringsgraden var middels, og enhetskostnaden pr. gjenvunnet tonn
var også middels. Avsør11 hadde stor grad av 'forretningsorientering' sammenliknet med øvrige deltakere (se definisjon).
Standard på tekniske og administrative løsninger ('løsningsstandard') var middels. En statistisk analyse av
årsakssammenhenger viser hvordan endringer i praksis og prioriteringer kan bidra til bedre balanse mellom prestasjonene.
Avsør11 kan ha enkelte muligheter som bør vurderes, og den foreliggende benchmarkmodellen kan enkelt benyttes til å
bestemme konsekvenser av alternative løsninger og tiltak.
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virkemiddel/ driver
effektivitet
miljøstandard
tjenestestandard
kundetilfredshet
arbeidsmiljø
rammebetingelser
driftsoppgave
størrelse
pris, husholdning
forretningsorientering
løsningsstandard
fremmedbehandling

prestasjonsindikator
miljøstandard tjenestestandard kundetilfredsh.
uten betydning

effektivitet

Grønn betyr at
virkemiddelet/
driveren hadde
positiv virkning
på - eller
samvariasjon
med
prestasjonen;
rød betyr
negativ
virkning/
samvariasjon.

arbeidsmiljø

uten betydning
svak negativ

negativ
uten betydning
negativ
uten betydning
svak negativ

uten betydning
svak positiv
svak negativ
svak negativ

'Størrelse' er virksomhetens omfang målt i antall kunder. 'Fremmedbehandling' betyr at avfall fra andre virksomheter mottas
for sluttbehandling.
Dersom det er mulig å adoptere mest kostnadseffektive driftspraksis i de tekniske aktivitetene, kan det spares ca 11
millioner kroner pr. år, men en realisering vil kreve endrede kontrakter med underleverandører. Utvikling av det mest
kostnadseffektive renovasjonssystemet kan teoretisk gi en kostnadsbesparelser på ca 7 mill, men anslaget er usikkert og
kan medføre redusert standard på tjenestene. Teoretisk driftspotensial for sparing innen støtte og kundebetjening er ca 0,9
millioner pr. år. Identifisering av konkrete sparetiltak er nødvendig for å verifisere potensialenes reelle omfang. (se neste
side)

systemutvikling

drift tekniske
aktiviteter

drift
kundehåndtering

drift støtte

0

2

4

6
mill. kroner/ år

8

10

12

Tabellen viser normkostnader pr. aktivitet i forhold til det rimeligste selskapet i gruppen og i forhold til BIR11. For å få en
effektivitet som BIR11 på behandling må nettokostnaden reduseres fra 375 kr/ tonn til 365 kr/ tonn. For å få en middels
effektivitet på behandling kan nettokostnaden økes til 379 kr/ tonn osv.

aktivitet, funksjon

enhet

oppsamlingssyst.
innsamling
gjenv.stasjoner
sentralsortering
behandling
kunder&service
fakturering
service
annet
støtte
Adm. og ledelse
Regnskap/ økonomi
Personell-adm.
Generell info
Generell IKT
Adm.- og driftsbygn.
Annet

kroner/ tonn

kroner/ kunde

kroner/ ekv.tonn*

Typisk husholdningsgebyr NOK/år inkl MVA

nå

normkost ref.
middel

normkost ref.
BIR11

normkost ref.
rimeligste

263
1011
507
82
375
81
41
34
5
181
13
37
12
14
28
33
44

265
1013
508
83
379
81
42
35
5
182
13
38
12
14
28
33
44

258
1006
503
81
365
81
41
34
5
178
13
37
12
13
28
32
43

236
984
485
77
322
79
40
34
5
166
12
34
11
13
26
30
40

3643

3666

3583

3331

* håndtert mengde hensyn tatt til omfanget av håndteringen (se definisjoner)
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Konklusjoner og anbefalinger
EDC har foretatt en rekke inndatakontroller, men har ikke hatt mulighet til å vurdere om alle data er helt korrekte. Bare
Avsør selv kan bedømme dette. Som følge av at modellen ikke gir et eksakt bilde av virkeligheten, vil
prestasjonssammenlikningen uansett være beheftet med en usikkerhet som gjør at de virkelige forbedringsmulighetene kan
være større enn de beregnede. Referansegruppen omfatter Norges ledende renovasjonsvirksomheter som betjener 109
kommuner og 2,4 mill. innbyggere, og det er grunn til å anta at benchmarkingsresultatene gir et godt grunnlag for å vurdere
posisjon og prestasjoner. Avsør bør vurdere følgende alternative muligheter for å nyttiggjøre seg resultatene av analysen:
1) Drøfte resultatene med ledergruppen, ansatte og eiere for å etablere et felles bilde av muligheter og utfordringer.
2) Ivareta monopolansvaret ved å bruke analysen til å gi interessenter bedre innsyn i virksomheten.
3) Godta prestasjonsnivået for nå, men revurdere situasjonen ved neste benchmarking.
4) Iverksette tiltak for å styrke eventuelle svake aktiviteter..

5) Iverksette tiltak for å utnytte de sterke forutsetningene, prestasjonene og aktivitetene som er avdekket; dvs.
rammebetingelser, tjenestestandard, miljøstandard, kundetilfredshet og arbeidsmiljø; innsamling.
6) Identifisere utviklingsmuligheter og -begrensninger og benytte benchmarkmodellen til å beregne konsekvensene av
alternative løsninger og strategier før det konkluderes endelig.

Vedlegg: Definisjoner
Prestasjon
Praksis
Driftskostnad
Bortsettingskostnad
Kapitalkostnad
Driftsoppgave
Systemoppgave

selskapets målbare resultat i en dimensjon; f.eks. arbeidsmiljø, tjenestestandard mv
måten renovasjonsvirksomheten utføres på.
summen av egne personalkostnader og andre driftskostnader.
kostnader vedr. langsiktig bortsetting av aktiviteter til eksterne virksomheter
avskrivninger pluss kalkulatorisk finanskost (3% av bokført verdi).
forventet årskostnad for drift av det eksisterende renovasjonssystemet med midlere effektivitet.
forventet årskostnad for å utføre renovasjon i området med midlere effektivitet, hensyn tatt til
upåvirkelige kostnadsdrivere som befolkning, bosetting, mengder, avstander osv
Effektivitetsfaktor, drift
kostnad dividert med driftsoppgave (enhetskost drift)
Effektivitetsfaktor, syst.
driftsoppgaven dividert med systemoppgaven (enhetskost system).
Effektivitet
teoretisk årskostnad ved rimeligste demonstrerte praksis i % av årskost. ved dagens praksis.
Driftseffektivitet
teoretisk årskostnad ved rimeligste drift av det valgte renovasjonssystemet i % av dagens
årskostnad.
Systemeffektivitet
teoretisk årskostnad med rimeligste renovasjonssystem for området i % av forventet midlere
årskostnad med dagens renovasjonssystem.
Effektiviseringspotensial
teoretisk potensial: Årskost. ved dagens praksis minus årskostnaden ved rimeligste praksis.
Ekvivalent mengde (tonn) mengde avfall som håndteres hensyn tatt til omfanget av håndteringen; dvs. mengde opp-samlet x
andel av kost til oppsamling + mengde innsamlet x andel av kost til innsamling osv.
Ekvivalentkunder
antall hytter og husholdninger omregnet til husholdningskunder.
Forretningsorientering
i hvilken grad virksomheten er organisert som en konkurranseutsatt virksomhet.
Fremmedbehandling
omfang av sluttbehandling av avfall som samles inn av andre
Deponistandard
veid sum av et sett indikatorer av teknisk, administrativ og miljømessig art for benyttede deponier
Miljøstandard
Tjenestestandard

veid sum av indikatorer på virksomhetens miljøpåvirkning.
veid sum av indikatorer som er viktige for opplevd standard på renovasjonstjenestene.

oppsaml.
på miljøstasjon

Forbruksavfall

forbrenning

sortert
oppsaml.
hos kunde

Spesialavfall

gjenvinning

transport

sortering

destruksjon

henting og
transport

Industriavfall

usortert
oppsaml.
hos kunde

kunder &
service

oppsamling

deponering

innsamling

gjenv.stasjoner

sentralsortering

sluttbehandling

støtte
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Aktiviteter
- oppsamlingssyst.
- innsamling

- gjenv.stasjoner

- sentralsortering

- behandling

elementer i renovasjonsvirksomhetens verdikjede; herunder:
etablering og drift av ubemannede returpunkter og utsetting, drift og vedlikehold av alle typer
oppsamlingsbeholdere
etablering, drift og vedlikehold av opplegg for henting av oppsamlingsenhet ved bolig eller på
returpunkt og/eller tømming av oppsamlingsenhet i kjøretøy (evt. oppsuging); hvis aktuelt retur av
oppsamlingsenhet til hentested , transport og levering av avfall direkte til sorterings- eller
behandlingsanlegg eller til omlastingspunkt
etablering, drift og vedlikehold av bemannede mottaksstasjoner/ gjenvinningsstasjoner/
miljøstasjoner som har åpningstid og dekker mottak av avfall som sorteres av kunden før - eller ved
levering med sorteringsstøtte fra betjeningen
etablering, drift og vedlikehold av system eller opplegg for omlasting og maskinell eller manuell
sortering/foredling på sentralt sted (i motsetning til kildesortering hos kunde) av ulike fraksjoner for
å gjøre dem mer egnet for videre transport og for sluttbehandling.
etablering, drift og vedlikehold av fullstendig sluttbehandling av avfallet inklusive transport fra
eventuelt omlastingspunkt / sentralsorteringsanlegg

- kunder&service

etablering, drift og vedlikehold av opplegg for kundebetjening inkl. informasjon, fakturering osv

- støtte

etablering og gjennomføring av de deler av selskapets ledelse-, administrasjons- og støttefunksjoner
som gjelder den renovasjonsvirksomheten som skal benchmarkes, men som i mindre grad er
avhengig av virksomhetens omfang
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GJELDENDE

FORSLAG TIL NY

AKSJONÆRAVTALE

AKSJONÆRAVTALE
for
Avfall Sør AS
Vedtatt i eiermøte xx xx 2014

Mellom kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen
(heretter betegnet som ”aksjonærene” eller ”partene”) er det i dag
inngått følgende aksjonæravtale (”Aksjonæravtale”) mellom partene, i
deres egenskap av aksjonærer i Renovasjonsselskapet for
Kristiansandsregionen AS (”Selskapet”).

Mellom kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen
(heretter betegnet som ”aksjonærene” eller ”partene”) er det i dag
inngått følgende aksjonæravtale (”Aksjonæravtale”) mellom partene, i
deres egenskap av aksjonærer i Avfall Sør AS (”Selskapet”).

§ 1. Innledning

§ 1. Innledning

Partene ønsker gjennom eiersamarbeidet i Selskapet å bidra aktivt til at
Selskapet utvikles til et veldrevet renovasjonsselskap innenfor rammen
av selskapets vedtekter.

Partene ønsker gjennom eiersamarbeidet i Selskapet å bidra aktivt til at
Selskapet utvikles til et veldrevet renovasjonsselskap innenfor rammen
av selskapets vedtekter.

Formålet med denne aksjonæravtale er å sikre at RKR, selv eller
gjennom hel- eller deleide selskaper, helt eller delvis utfører kommunens
forpliktelser iht. Forurensningsloven §§ 29 og 30 samt å sikre RKR
tilgang til avfall. Avtalen skal videre sikre at eierkommunene bevarer

Formålet med denne aksjonæravtale er å sikre at Avfall Sør, selv eller
gjennom hel- eller deleide selskaper, helt eller delvis utfører kommunens
forpliktelser iht. Forurensningsloven §§ 29 og 30 samt å utvikle og drive
andre aktiviteter innen avfallsområdet. Avtalen skal videre sikre at

kontroll over selskapet, samt fastsette retningslinjer for valg av
medlemmene til RKRs styre.

eierkommunene bevarer kontroll over selskapet, samt fastsette
retningslinjer for valg av medlemmene til Avfall Sørs styre.

Partene forplikter seg ved underskrift av aksjonæravtalen til å ta de
nødvendige initiativ og innrette sin stemmegivning i selskapets styrende
organer slik at aksjonæravtalens bestemmelser gjennomføres også
selskapsrettslig.

Partene forplikter seg ved underskrift av aksjonæravtalen til å ta de
nødvendige initiativ og innrette sin stemmegivning i selskapets styrende
organer slik at aksjonæravtalens bestemmelser gjennomføres også
selskapsrettslig.

§ 2. Forholdet til vedtektene

§ 2. Forholdet til vedtektene

Dersom det er motstrid mellom bestemmelsene i aksjonæravtalen og
vedtektene, gjelder reglene i aksjonæravtalen med mindre annet
følger av tvingende bestemmelser i aksjeloven.

Dersom det er motstrid mellom bestemmelsene i aksjonæravtalen og
vedtektene, gjelder reglene i aksjonæravtalen med mindre annet følger
av tvingende bestemmelser i aksjeloven.

§ 3. Avfallsplaner og samarbeid med eierkommunene

§ 3. Avfallsplaner og samarbeid med eierkommunene

Det utarbeides avfallsplaner for alle kommunene som behandles politisk
i kommunene. Administrasjonen i kommunene og RKR har i felleskap
ansvar for å utarbeide slike planer. Avfallsplanene oppdateres minst
hvert fjerde år. Eierkommunens styring av RKR skjer dermed - i tillegg
til selskapets valgte organer – også gjennom en felles rullerende
avfallsplanprosess samt kommunal politisk behandling av viktige
forvaltningsvedtak. En representant fra administrasjonen i
eierkommunene møter med forslags- og talerett på styremøtene.

Det utarbeides felles avfallsplan for kommunene og Avfall Sør som
behandles politisk i kommunene. Avfallsplanene skal ha hovedfokus på
kommunenes lovpålagte oppgaver, herunder husholdningsrenovasjon og
kommunale forvaltningsoppgaver. Administrasjonen i kommunene og
Avfall Sør har i felleskap ansvar for å utarbeide slike planer.
Avfallsplanene oppdateres minst hvert fjerde år. Eierkommunens styring
av Avfall Sør skjer dermed – i tillegg til selskapets valgte organer – også
gjennom en felles rullerende avfallsplanprosess samt kommunal politisk
behandling av viktige forvaltningsvedtak. En representant fra
administrasjonen i hver av eierkommunene møter med forslags- og
talerett på styremøtene.

§ 4. Virksomhet mm

§ 4. Virksomhet mm.

Eierkommunene har tildelt enerett for innsamling og behandling av
Eierkommunene forplikter seg til å levere alt husholdningsavfall til RKR
husholdningsavfall samt behandling av avløpsslam til Avfall Sør.
og ikke drive eller opprette mottaksanlegg for husholdningsavfall uten
Eierkommunene kan også tildele enerett eller inngå avtale med Avfall
etter avtale med RKR. RKR skal etablere og drive anlegg og tjenester
Sør om innsamling, mottak og behandling av annet avfall som oppstår i
innenfor avfallssektoren, herunder;
forbindelse med kommunenes egen drift. Avfall Sør skal selv, eller









Fremme ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse
Sikre miljømessig forsvarlig sluttbehandling av restavfallet
Bidra til å sikre et godt og effektivt tilbud innenfor
avfallsområdet for husholdninger og næringsliv
Etablere andre tjenester og utføre andre oppgaver innen
renovasjon etter eierkommunenes ønsker, herunder overta
ansvaret for kundekontakt og innsamling av avfall.
Mottak/salg av papp/papir og plast (ved en eventuell fremtidig
plastinnsamling)
Ivaretakelse av eierkommunenes interesser i forhold til
avfallsforbrenning
Videreutvikling og drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkter

gjennom heleide datterselskaper eller andre former for samarbeid,
etablere og drive anlegg og tjenester innenfor avfallssektoren, herunder:








Fremme ombruk og materialgjenvinning.
Etablere og drive løsninger for kundekontakt, innsamling,
mottak og behandling av husholdningsavfall.
Sikre miljømessig forsvarlig sluttbehandling av avfallet,
herunder å være medeier i felles eide behandlingsanlegg og
levere brennbare fraksjoner fra husholdningene til Returkraft
AS i henhold til tildelt enerett.
Bidra til å sikre et godt og effektivt tilbud særlig for
husholdningsavfall og slam fra eierkommunene.
Etablere og utføre andre oppgaver på avfallsområdet etter
eierkommunenes ønsker, f. eks. innsamling, mottak eller
behandling av avfall fra kommunenes egen drift.
Videreutvikle og drive av gjenvinningsstasjoner og
returpunkter.

§ 5. Selskapskontroll

Kommunelovens § 80 om selskapskontroll skal gjelde.
§ 5. Ledelse

§ 6. Ledelse

RKRs ledelse er generalforsamling, styre og daglig leder. Avfall Sørs ledelse er styre og daglig leder. Avfall Sør forpliktes av
Generalforsamlingen er RKRs øverste organ. RKR forpliktes av styret styret eller styrets leder, alternativt av styrets nestleder sammen med
eller styrets leder, alternativt av styrets nestleder sammen med enten et enten ett styremedlem eller daglig leder. Styret kan meddele prokura.
styremedlem eller daglig leder. Styret kan meddele prokura.
§ 6. Valg til styret

§ 7. Generalforsamling og valg til styret

Styret skal bestå av til sammen syv medlemmer hvor seks medlemmer
velges av generalforsamlingen og ett medlem med varamedlem velges
av og blant de ansatte. Kristiansand skal ha rett til å oppnevne tre

Generalforsamlingen er Avfall Sørs øverste organ.
Styret skal bestå av 5-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen.
Styrets leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år.

styremedlemmer med personlige varamedlemmer, Vennesla et
styremedlem med personlig varamedlem, Søgne et styremedlem med
personlig varamedlem og Songdalen et styremedlem med personlig
varamedlem.

Generalforsamlingen skal utpeke en valgkomitè som består av
rådmennene i hver av eierkommunene. Generalforsamlingen kan også
fastsette retningslinjer for valgkomiteens arbeid.
Generalforsamlingspapirer skal sendes ut senest 4 uker før
generalforsamlingen.

Styrets leder utpekes for en periode på to år. Kristiansand har rett til å
utpeke styreleder hver annen toårsperiode. Tilsvarende har Vennesla /
Søgne / Songdalen rett til å utpeke styreleder hver annen toårsperiode.
Den grupperingen som ikke har utpekt styreleder har rett til å utpeke
styrets nestleder.
Ansattes representant kan ikke være styreleder eller nestleder.
§ 7. Endring av aksjonærstruktur

§ 8. Endring av aksjonærstruktur

Dersom noen av aksjonærene selger eller på annen måte avhender aksjer
plikter nye aksjonærer å tiltre denne avtale for at deres aksjeerverv skal
kunne godkjennes av styret i Renovasjonsselskapet for
Kristiansandsregionen AS. (jfr. Vedtektenes § 4)

Dersom noen av aksjonærene selger eller på annen måte avhender
aksjer, plikter nye aksjonærer å tiltre denne avtale for at deres
aksjeerverv skal kunne godkjennes av styret Avfall Sør AS. (jfr.
Vedtektenes §§ 4 og 5)

Dersom noen av aksjonærene selger eller på annen måte avhender aksjer
som de ble eier av ved stiftelsestidspunktet for Selskapet opphører de
rettigheter de har etter paragraf 3 i denne avtale.
§ 8. Endringer i avtalen

§ 9. Endringer i avtalen

Endringer i denne Aksjonæravtalen krever enstemmighet blant Endringer i denne Aksjonæravtalen krever enstemmighet blant
aksjonærene.
aksjonærene.
§ 9. Opphør av avtalen

§ 10. Opphør av avtalen

Hver av aksjeeierne kan si opp avtalen med ett – 1 – års skriftlig varsel.

Hver av aksjeeierne kan si opp avtalen med ett – 1 – års skriftlig varsel.

Så lenge nåværende Eiere har et prorata ansvar for selskapets gjeld, er
disse forpliktet til å inneha aksjer i selskapet samt til å levere alt

Så lenge nåværende Eiere har et prorata ansvar for selskapets gjeld, er
disse forpliktet til å inneha aksjer i selskapet samt til å levere alt

husholdningsavfall til RKR, jfr pkt 1.0.

husholdningsavfall til Avfall Sør, jfr pkt 1.0.

§10. Voldgift

§11. Voldgift

Tvister om gyldigheten av denne avtale, og enhver annen tvist som
måtte oppstå i forbindelse med avtalen, avgjøres etter norsk lov ved
voldgift, overensstemmende med kap. 32 i lov om rettergangsmåten for
tvistemål. Blir ikke partene enige om voldgiftsrettens sammensetning,
oppnevnes alle av førstelagmann i Agder lagmannsrett.

Tvister om gyldigheten av denne avtale, og enhver annen tvist som
måtte oppstå i forbindelse med avtalen, avgjøres etter norsk lov ved
voldgift, overensstemmende med kapittel 32 i lov om rettergangsmåten
for tvistemål. Blir ikke partene enige om voldgiftsrettens
sammensetning, oppnevnes alle av førstelagmann i Agder lagmannsrett.

Kristiansand, 9. desember 2005

Kristiansand, xx.xx. xxxx

____________

___________

__________

_________

____________

___________

__________

_________

Kristiansand

Vennesla

Søgne

Songdalen

Kristiansand

Vennesla

Søgne

Songdalen

