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Sammendrag
Det skal 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.
Avfallsplanen er et viktig verktøy for Avfall Sør Husholdning (ASH) for løpende drift og
prioritering av tiltak. ASH rapporterer årlig til kommunene om arbeidet med gjeldende
avfallsplan. I tillegg har Avfall Sør utarbeidet Konsernstrategi for 2016-2025 som vil være et
viktig grunnlag i arbeidet med ny avfallsplan som ble startet høsten 2015.
ASH arbeider i forhold til delmålene fra avfallsplanen 2013-2016. Vi har en
materialgjenvinning på 36 %, ifølge brukerundersøkelser har vi innbyggere som er fornøyd
med servicegraden. Renovasjonsgebyret til normalabonnenten har i snitt økt med 2 % per år
fra 2012 til 2016, mens renovasjonsgebyret i gjennomsnitt har økt med 3,5 % per år i samme
periode.
Tiltak fra avfallsplan som ble oppstartet og/eller gjennomført i 2015 var:
- Innføring av regnskapsmessig skille mellom konkurranseutsatt virksomhet og
selvkostvirksomhet i regnskapet for 2014
- Innføring av elektronisk tømmekalender
- Oppdatering av avfallsteknisk norm
- Innføring av lås på avfallsbeholdere for hytterenovasjon
- Opprettet 11 nye returpunkter
- Startet planlegging for innhenting av grovavfall
- Vurdering av løsninger for økt ombruk som ombrukshall eller ombruksbutikk
- Startet arbeid med eventuell ny lokalisering av gjenvinningsstasjon vest for
Kristiansand
- Igangsatt prøveprosjekt med innsamling av plastemballasje på Flekkerøy
Oversikten på neste side viser status for alle tiltak fra gjeldende avfallsplan.
Tiltak fra avfallsplan som vil bli oppstartet og/eller gjennomført i 2016 er:
- Gjøre vurderinger knyttet til eventuelle endringer i nytt renovasjonsanbud
- Gjennomføre prøveprosjekt for innsamling av plastemballasje hos husholdningene på
Flekkerøy
- Gjennomføre prøveprosjekt for innhenting av grovavfall
- Forbedre sortering for boområder med fellesløsninger
- Øke satsing på kommunikasjon både i 2016 og deretter både i forhold til informasjon
og motivasjon av innbyggerne for å nå nåværende og fremtidige mål
- Revidere kommunikasjonsplanen til ASH
- Arbeide for økt utbygging av nedgravde avfallsløsninger både i nye og i eksisterende
boligområder. Løsningen ASH satser på er nedgravde containere
- ASH vil legge frem forslag til endringer i renovasjonsforskriften med sikte på å få
bedre kontroll og styring med alt husholdningsavfall. Målet er at nye regler blir
iverksatt i løpet av 2016
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Avfallsplanarbeid
Avfallsplanen skal ha hovedfokus på kommunens lovpålagte oppgaver, herunder
husholdningsrenovasjon og kommunale forvaltningsoppgaver, se utdrag fra aksjonæravtalen
i faktaboks. Avfallsplanen er å betrakte som en leveranseavtale mellom Avfall Sør og
eierkommune som konkret skisserer ambisjoner og mål for en 4-års periode, ref.
konsernstrategien 2016-2025.
Fra aksjonæravtalen § 3. Avfallsplaner og samarbeid med eierkommunene
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.
«Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013-2016» ble vedtatt politisk i eierkommunene
høsten 2013. Kommunestyrene hadde tilleggsvedtak vedrørende økonomisk delmål i forhold
til benchmarking, helårlig hytterenovasjon og materialgjenvinningsgrad. ASH rapporterer årlig
på gjennomføringen av avfallsplanen i henhold til mål og tiltak. Eierkommunene behandler
rapporteringen politisk.
Arbeidet med ny avfallsplan startet høsten 2015. Kommunene blir involvert gjennom
informasjonsmøter våren 2016, behandling av høringsutkast sommer 2016 og med endelig
vedtak rundt årsskifte 2016/2017. Neste avfallsplanperiode blir 2017-2020. Viktige
rammevilkår og utviklingstrekk i avfallsplanarbeidet er:
- Vedtatt konsernstrategi i Avfall Sør 2016-2025
- Utvikling i rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt
- Nytt renovasjonsanbud
«Konsernstrategi i Avfall Sør 2016-2025» ble vedtatt i styret i Avfall Sør i desember 2015.
Visjon og hovedmål i ny avfallsplan og Konsernstrategi bør være identiske:
- Visjon: Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering
- Hovedmål for ASH: Ledende på ressurs og miljøriktige avfallsløsninger
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I tillegg skal konsernstrategien være retningsgivende for avfallsplanens delmål og
handlingsplaner. Utvalgte målsettinger fra konsernstrategien:
- Avfall Sør skal ta i bruk ny teknologi og infrastruktur som gir bedre resultater i forhold
til ressursutnyttelse, miljø, service og økonomi
- Avfall Sør skal tilby konkurransedyktige løsninger for husholdningsavfall, avløpsslam
og avfall fra eierkommunenes egen virksomhet med et gebyrnivå som på sikt er på
nivå med andre storbyer
- Avfall Sør skal ha kontroll over all innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene,
og bidra til at husholdningsavfall ikke håndteres av andre som næringsavfall
- Øke materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall til 50 %
Rammebetingelsene på avfallsområdet er i stadig endring og grunnlaget for det kommunale
avfallssystemet påvirkes av dette. Dette gjelder blant annet myndighetskrav, både fra EU og
nasjonalt, om avfallsreduksjon, sortering, materialgjenvinning, bioavfall og
forbrenningsanlegg.
Det nye renovasjonsanbudet skal gjelde fra 1.1.2018. Ny avfallsplan vil bidra med
vurderinger knyttet til eventuelle endringer i dagens innsamlingsordninger.

Rapportering på mål i avfallsplan 2015
Hovedmålet med avfallsplanen er å videreutvikle og optimalisere dagens ordning for
avfallsinnsamling og –behandling.
Videre gis en status på de tre delmålene som ble omtalt i avfallsplanens kapittel 3.
DELMÅL 1
Opprettholde en materialgjenvinningsgrad på 40 % og arbeide for en ytterligere
økning
I 2015 samlet ASH inn 65 415 tonn husholdningsavfall inkludert ombruk, tekstiler og sko.
Dette var en økning på 2,3 % i forhold til 2014. Materialgjenvinningen av
husholdningsavfallet var 35,9 % i 2015, en nedgang fra 2014 da 36,2 % ble
materialgjenvunnet. Andel til energiutnyttelse var 57,0 % i 2015, tilnærmet likt 2014 da
57,2 % ble energiutnyttet. Andel husholdningsavfall til deponi økte fra 6,6 % i 2014 til 7,1 % i
2015. Ombruk, tekstiler og sko inngår i tallgrunnlaget for materialgjenvinning som forutsatt i
avfallsplanen. Se tallgrunnlag for perioden i tabellen på neste side.
Høsten 2015 gjennomførte ASH en sorteringsundersøkelse for et utvalg av innbyggerne.
Undersøkelsen viste at husstandene som sorterer ut papir og bioavfall hadde lite
feilsortering. Det er forbedringspotensial på utsortering, spesielt av bioavfall der mye havner
sammen med restavfallet i grå dunk.
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DELMÅL 2
Opprettholde dagens høye brukertilfredshet, og fortsatt være blant de 5 beste
avfallsselskapene i Norge på servicegrad

ASH har gjennomført brukerundersøkelser hos innbyggerne i 2010, 2012 og 2014.
Tilbakemeldingene viser at innbyggerne er veldig fornøyd med servicegraden knyttet til
kundehenvendelser og mottatt informasjon. Spesielt tilfreds er kundene med tilbudet på
gjenvinningsstasjonene.
DELMÅL 3
Renovasjonsgebyret skal ikke økes med mer enn 3,5 % per år

Økningen i renovasjonsgebyret i perioden følger delmålet om ikke mer enn 3,5 % økning per
år. Dette er pga. tilnærmet uendret gebyr i 2015 og 2016, dette gjelder både normalgebyret
og gjennomsnittsgebyret. Renovasjonsgebyret til normalabonnenten har i snitt økt med 2 %
per år fra 2012 til 2016, mens renovasjonsgebyret i gjennomsnitt har økt med 3,5 % per år i
samme periode. Se tallgrunnlag for perioden i tabellen under.

Mengde husholdningsavfall
inkludert ombruk, tekstiler
og sko
Andel husholdningsavfall til
materialgjenvinning
inkludert ombruk, tekstiler
og sko
Andel husholdningsavfall til
energiutnyttelse
Andel husholdningsavfall til
deponi
Renovasjonsgebyr –
Normalgebyr
Renovasjonsgebyr –
Gjennomsnittsgebyr

02.02.2016

Enhet

2012

2013

2014

2015

Tonn

60 828

64 057

63 945

65 415

Statistikk
ASH

%

38,6

37,8

36,2

35,9

Statistikk
ASH

%

54,7

55,7

57,2

57,0

%

6,7

6,5

6,6

7,1

2 910

2 987

3 136

3 140

2 479

2 529

2 723

2 800

Statistikk
ASH
Statistikk
ASH
3 140 Styresak
ASH
56/2015
2 843 Styresak
ASH
56/2015

kr/år
eks
mva
kr/år
eks
mva

2016

Kilde
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Rapportering på tiltak i avfallsplan 2015
Videre gis det en status fra tiltakene i avfallsplanen der nummereringen følger planen.
Gradering av status som benyttes er «gjennomført 2015», «igangsatt» og «planlagt» i tillegg
til «kontinuerlig arbeid» og «ivaretas i arbeidet med ny avfallsplan». Tiltak som ble
gjennomført før 2015 er kun vist i oversikten under «Sammendrag».

4.2 Innsamling
Innsamling - oversikt over tiltak:

4.2.1 Oppsamlingssystem
I 2016 skal ASH igangsette arbeidet med nytt renovasjonsanbud, et arbeidet som
koordineres med det pågående arbeidet med ny avfallsplan. ASH har avtale med
RenoNorden om henting av husholdningsavfall til desember 2015 der vi benytter opsjonen
med forlengelse til ut 2017. Et anbud som er viktig å se i sammenheng med det nye
renovasjonsanbudet er anbud på avfallsbeholdere som ble sendt ut januar 2016.
4.2.2 Nedgravde løsninger
ASH har valgt å satse på nedgravde container som nedgravd løsning. Nedgravde containere
er en renovasjonsløsning der oppsamlingsenheten helt eller delvis ligger under bakkenivå.
ASH har valgt å ikke satse på avfallssug da denne løsningen krever store investeringer i
rørinfrastruktur.
ASH vil øke antall nedgravde avfallsløsninger. Dette er også nedfelt i Konsernstrategien for
Avfall Sør 2016-2025 som ble vedtatt i desember 2015. Per desember 2015 har ASH ansvar
for tømming av totalt 160 nedgravde containere. I løpet av 2015 kom det 19 nye nedgravde
containere, alle disse kom i Kristiansand kommune.
Krav og anbefalinger til nedgravde avfallsløsninger settes i Avfallsteknisk norm.
Avfallsteknisk norm er et viktig verktøy for kommunene til å stille riktige funksjonskrav til
avfallsløsninger i plansammenheng samt en veileder for arkitekter, utbyggere og
entreprenører i planlegging av avfallsløsninger.
ASH jobbet i 2015 med revidering av normen. Tydeliggjøring av krav og anbefalinger til
nedgravde avfallsløsninger var et hovedmål med revideringen. ASH har sendt normen ut på
høring til parter som kan bli berørt av endringene med høringsfrist 6.februar 2016. Den
reviderte normen vil deretter bli behandlet politisk i eierkommunene.
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I arbeidet med å øke antall nedgravde avfallsløsninger er det også viktig å se på abonnenter
i etablerte boligområder og borettslag. I 2015 ble prosjektet «Nedgravde avfallsløsninger
Posebyen» igangsatt. Både estetikk og brannforebygging er tungtveiende argumenter for
dette området. Våren 2015 ble det innledet samarbeid med Posebyen vel, byarkitekten,
plan-, bygnings- og oppmålingsetaten og ingeniørvesenet for å se på mulighetene for ny
avfallsløsning.
Det ble utarbeidet prinsippskisser og forslag til plassering av avfallsstasjoner, basert på
tømmestatistikk, befaringer og kommunens anbefalinger. Saken var oppe i Byutviklingsstyret
sommer 2015, og det ble vedtatt at det skal utarbeides en plan som skal sendes på høring til
berørte parter. Dersom prosjektet blir realisert skal nedsetting av containere samkjøres med
kommunens gravearbeider, noe som tidligst er aktuelt i 2017. Spesielle utfordringer som ble
avdekket i prosjektet er praktiske hensyn i området med kabler og rør samt finansiering av
løsningen. ASH kan ikke tilrettelegge for at renovasjonsgebyret skal fullfinansiere nedsetting
av slike løsninger i etablert boligområder, men vil se på finansieringsløsninger i arbeidet med
ny avfallsplan.
4.2.3 Ryddeaksjon
ASH gir hver vår tilbud om ryddeaksjon til borettslag, sameier og velforeninger i de fire
eierkommunene. Det er mulig å bestille containere for oppsamling av hageavfall og
restavfall, så kommer Avfall Sørs transportør og henter avfallet. Frem til nå har avtalen
inkludert betaling for levert mengde restavfall med gratis transport. Ordningen vil bli vurdert
sett sammen med nytt tilbud for grovavfall, jf. punkt 4.2.4.
4.2.4 Henting av grovavfall
Grovavfall er i utgangspunktet avfall som er for stort for de vanlige beholderne
husholdningene har hjemme. ASH hadde i 2015 følgende tilbud for grovavfall:
- Fire gjenvinningsstasjoner som er åpne 55 timer per uke
- Ryddeaksjon for borettslag, sameier og velforeninger
- Finslandsaksjonen
- Tilbud til borettslag og sameier om gratis felleslevering på gjenvinningsstasjonene
dersom avfallet sorteres
I 2015 startet ASH et prosjekt der vi så på muligheter for et utvidet tilbud for innhenting av
grovavfall. Igangsettelse av prøveprosjekt ble vedtatt igangsett i budsjettet for 2016. Et
utvidet tilbud for innhenting av grovavfall vil gi økt servicenivå spesielt til personer uten bil
eller personer uten mulighet for bruk av tilhenger, som for eksempel eldre og studenter. Ved
å tilby en henteløsning for grovavfall fra husholdningene vil mengden husholdningsavfall som
behandles i kommunale ordninger kunne øke. Det vi både kunne øke mengden avfall som
materialgjenvinnes og som leveres til Returkraft.
4.2.5 Hytterenovasjon
I 2015 var følgende tre hytterenovasjonspunkter helårlige:
- Tømmerstø brygge, Kristiansand
- Høllen brygge, Søgne
- Ålo brygge, Søgne
I 2016 skal ASH vurdere om det skal gis tilbud om flere helårlige hytterenovasjonspunkter.
ASH vil i planperioden lage en felles ramme for hytterenovasjonsløsning for eierkommunene
som vil bli en egen politisk sak.
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I mars 2015 ble containerne knyttet til hytterenovasjon adgangsbegrenset. Det ble sendt ut
nøkler til alle abonnentene med tilhørende informasjonsmateriell.
Formålet var å sikre en best mulig ordning for de som betaler for tjenesten. Det har vært
mange positive tilbakemeldingene på tiltaket fra abonnentene. Det har også ført til noe
mindre forsøpling på hytterenovasjonspunktene samt at flere hytter er knyttet til
hytterenovasjonen i kommunene.

4.3 Bringeordninger
Bringeordninger - oversikt over tiltak:

4.3.1 Returpunkter
I 2015 ble det gjennomført befaringer i eierkommunene for å finne aktuelle plasseringer for
nye returpunkter. Det ble opprettet 11 nye returpunkter for levering av en eller flere av
avfallstypene plastemballasje, glass- og metallemballasje, tekstiler/sko. Tabellen under viser
antall returpunkt per kommune.
Kommune
Kristiansand
Songdalen
Søgne
Vennesla
Sum ASH

Sum returpunkt 2015
45
6
6
12
69

Nye returpunkt 2015
3
3
1
4
11

På noen av returpunktene er det nødvendig med daglig rydding av hensatt avfall. Tiltak for å
motvirke forsøpling ved returpunkt var en prioritert arbeidsoppgave i 2015 der oppsyn med
områdene var en av de viktigste aktivitetene. Fra 2016 er dette forbedret ved at
renovatørene kjører med tokammerbiler og kan rydde samtidig som plastemballasje
innsamles. I november 2015 ble det igangsatt et prøveprosjekt for plastinnsamling på
Flekkerøy for 1 200 boenheter. Prøveprosjektet varer til april 2016.
4.3.2 Gjenvinningsstasjoner
ASH vurderer registreringsløsninger på gjenvinningsstasjonene for å sikre en best mulig
ordning for de som betaler for tjenesten. Dette kan forhindre at næringsdrivende og
innbyggere i andre kommuner benytter seg av gjenvinningsstasjonene uten å betale. I 2015
deltok ASH med økonomisk støtte til et prosjekt i regi av Avfall Norge som skal samle
erfaringer og gi anbefalinger om adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner. Prosjektet skal
ferdigstilles våren 2016 og eventuelle tiltak kan bli iverksatt i 2017.
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ASH startet arbeid med eventuell ny lokalisering av gjenvinningsstasjon vest for Kristiansand
i 2015. Dagens anlegg på Mjåvann Industriområde er i ferd med å bli for lite, og delt løsning
med Franzefoss Gjenvinning Sør AS kan ikke videreføres på lang sikt på dette området.
Arbeidet videreføres med tanke på eventuell ny plassering, kapasitet, og utforming av
gjenvinningsstasjonene vest for Kristiansand i forhold til utviklingen av behov og
rammebetingelser. Dagens løsning med fire stasjoner gir med grunnlag i resultatene fra
benchmarking god tilgjengelighet, høy avfallsmengde og høy kundetilfredshet, men bidrar
også til noe økte driftskostnader. På sikt bør gjenvinningsstasjonen i Høllen Vest legges ned.
4.3.3 Ombruk
ASH har etablert brukthaller/bruktbu på alle gjenvinningsstasjonene der innbyggerne i
kommunene kan levere og hente brukte møbler, interiør, utstyr, bøker med mer. ASH
vurderer å samarbeide med andre aktører om bruktbutikk som en mulighet for å forbedre
dagens løsning ved gjenvinningsstasjonene. Alternativt kan ASH bruke større ressurser for å
etablere og drifte egen brukthall og/eller bruktbutikk. Målet til ASH er å doble mengde
ombruk i perioden 2013-2016, men utfordringer rundt registeringer av mengder til ombruk
gjør at dette ikke har vært mulig.
Tilbudet til frivillige organisasjoner, bruktbutikker, loppemarkeder etc. om å levere sortert
restavfall på gjenvinningsstasjonene gratis på gjenvinningsstasjonene opprettholdes. Dette
bidrar til økt ombruk selv om bare levert restavfall blir registrert i ASHs mengdestatistikk.
Mengdene disse aktørene selger til ombruk inngår ikke i ASHs mengdestatistikk.

4.4 Behandling
Behandling - oversikt over tiltak:

4.4.1 Forbrenning
ASH leverer restavfall fra husholdningene til forbrenning ved Returkraft. På grunn av
endringer i rammebetingelser leveres også treavfall fra husholdningene til Returkraft, primært
i vinterhalvåret for å balansere sesongvariasjoner i avfallsmengde. Også en del av det farlige
avfallet fra gjenvinningsstasjonene, som maling, oljeholdig avfall og trykkimpregnert tre
leveres til Returkraft. Dette fører til at andel husholdningsavfall som leveres til Returkraft er
økt betydelig mens andel næringsavfall er redusert.
4.4.2 Bioavfall
Komposteringsanlegget på Støleheia drives videre både for bioavfall og avløpsslam, og
kapasitetsutnyttelsen på anlegget er fortsatt høy som følge av leveranser av både slam og
bioavfall fra andre aktører og kommuner. ASH vurderer fortsatt dagens løsning med
kompostering av matavfall som tilfredsstillende, men vil vurdere eventuelle endringer i ny
avfallsplan.
4.4.3 Sentralsortering
ASH vurderer fortsatt det etablerte kildesorteringssystemet inkludert gjenvinningsstasjonene
som en god løsning for våre innbyggere og eierkommuner. På lengre sikt vil Avfall Sørs mål i
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konsernstrategien om 50 % materialgjenvinningsgrad samt utvikling av myndighetskrav til
materialgjenvinning kunne påvirke utviklingen innenfor dette området. Valget mellom økt
kildesortering eller sentralsortering vil være et tema i ny avfallsplan.

4.5 Kommunikasjon
Kommunikasjon – oversikt over tiltak:

Kommunikasjonsarbeidet i ASH er forankret i en kommunikasjonsplan med tilhørende
handlingsplan per år. ASH jobber kontinuerlig med å forbedre kommunikasjon med
abonnentene.
Noen av tiltakene som er gjennomført:
- Innført Elektronisk tømmekalender fra 1.januar 2016. Abonnentene kan laste ned
egen tømmekalender ved å gå inn på nettsiden www.avfallsor.no og skriver inn
adressen sin.
- Sendte ut informasjon via SMS for å varsle et utvalg abonnenter angående nye
returpunkter, påminnelse om plastinnhenting for Flekkerøy og brukerundersøkelse for
nedgravde løsninger.
- Videreutvikling av informasjon på nettside og sosiale medier.
- Støleheia fikk besøk av åtte grupper med barn og unge. Det var både fra barnehage,
barneskole og elever fra videregående skole. Besøket omfatter informasjon om
forbruk, holdninger, kildesortering og avfallsminimering samt en omvisning på
gjenvinningsstasjonen og komposteringsanlegget.
- Deltok på Kristiansand kommune arrangement for nye innbyggere med informasjon
om ASH.
- ASH engasjerte seg i det nasjonale miljøprosjektet Strandryddedagen. Det omfattet
annonsering i lokalaviser, utdeling av gratis søppelsekker samt innsamling av ryddet
strandsøppel i eierkommunene i tillegg til koordinering med innsamling av
strandsøppel fra barnehager og skoler i Kristiansand.
Kommunikasjon tilknyttet forbedring av sortering for boområder med fellesløsninger ved
studentfelleskap, borettslag og sameier gjennomføres i 2016. Arbeidet med «Min grønne
side» vurderes videreført i ny avfallsplan.

4.6 Gebyrsystem
Gebyrsystem - oversikt over tiltak:
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Rettferdig fordeling av kostnader knyttet til renovasjon er et viktig prinsipp i gebyrsystemet,
og nytt gebyrsystem med fastgebyr per boenhet innføres gradvis fra 2015 til 2018.
Videreutvikling av gebyrsystemet vil fortsette i ny avfallsplan. Ordningen for deling av
beholdere vil bli gjennomgått og oppdatert i 2016.

4.7 Kommunenes styringsrett
Kommunens styringsrett - oversikt over tiltak:

Private aktører har en økende aktivitet med innsamlingstilbud til husholdningene. Dette
gjelder både utsortert avfall med verdi som for eksempel tekstiler og metall, og blandet avfall
ved blant annet containerutsetting til private og hentetilbud som ”søppeltaxi”. Uten at det er
gitt kommunalt samtykke er denne aktiviteten i strid med forurensingsloven og kan bidra til å
svekke grunnlaget for de kommunale innsamlings- og behandlingsløsningene.
Utdrag fra Forurensningsloven §30
«Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall»
Husholdningsavfall som samles inn via private aktører blir ikke registrert korrekt i offisielle
statistikker, og gir også grobunn for at useriøse aktører etablerer seg. Mye av den
virksomheten som skjer på dette området per i dag er i strid med loven samtidig som
kommunene også ved sin passivitet har latt dette få utvikle seg.
ASH har deltatt i et arbeid i regi av Avfall Norge for å legge grunnlag for å håndheve denne
lovhjemmelen med sikte på å få bedre kontroll og styring med alt husholdningsavfall. ASH
samarbeider med kommuner og renovasjonsselskaper i de største byregionene om denne
satsingen. ASH vil legge frem forslag til endringer i renovasjonsforskriften med sikte på at
nye regler blir iverksatt i løpet av 2016.

4.8 Selvkost
Selvkost - oversikt over tiltak:

ASH har et tydelig fokus på selvkost for å unngå kryssubsidiering. Fra regnskapsåret 2014
ble det innført krav om regnskapsmessig skille og skatteplikt for selskaper som både driver
med lovpålagt virksomhet (innsamling og behandling av husholdningsavfall) og
konkurranseutsatt virksomhet på avfallsområdet. Fra 2015 er dessuten selvkostregelverket
innskjerpet og forskriftsfestet ved en endring i Avfallsforskriften. Disse endringene påvirker
primært ASHs behandlingsaktivitet på Støleheia og ASH har fra 2014 hatt et betydelig
regnskapsmessig overskudd som etter skatt tilføres egenkapitalen. Dette svekker samtidig
resultatet i selvkostregnskapet og gir på sikt høyere avfallsgebyr for husholdningene. Det er
fortsatt noe usikkerhet knyttet til praktiseringen av det nye regelverket og dette følges opp
sammen med selskapets revisor i ASHs regnskapsrapportering.
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4.9 Forurensing og utslipp
Forurensing og utslipp - oversikt over tiltak:

4.9.1 Tilsyn med ulovlig avfallshåndtering
Kommunene har ansvar for å følge opp ulovlig avfallshåndtering og det har vært en felles
oppfatning i eierkommunene at ASH bør kunne bistå kommunene med dette. Per i dag er
ASHs aktivitet innenfor dette område deltagelse i Kristiansand kommune sin
forurensingsgruppe Etablering av et eventuelt felles tilsyn for eierkommunene tas videre i
arbeidet med ny avfallsplan.
4.9.2 Oppgradering av gassanlegg på nedlagte deponier
Gassanlegget ved Randesund industrifyllplass er avsluttet på grunn av lite restgass i
deponiet. ASH drifter gassanlegget ved Holskogen Kvern og vil fortsette arbeidet med
optimalisering av gassuttaket samt etterdrift av området.
4.9.3 Støleheia deponi
Det er etablert en ordning for finansiell garanti for avslutning og etterdrift av deponiet på
Støleheia i form av et etterdriftsfond. I forbindelse med ny avfallsplanen skal det gjøres en ny
beregning for å sikre at det totalt sett er avsatt tilstrekkelige midler.

Gjennomføring av tiltak fra avfallsplanen i 2016
Tiltak fra avfallsplan som vil bli oppstartet og/eller gjennomført i 2016 er:
- Gjøre vurderinger knyttet til eventuelle endringer i nytt renovasjonsanbud
- Gjennomføre prøveprosjekt for innsamling av plastemballasje hos husholdningene på
Flekkerøy
- Gjennomføre prøveprosjekt for innhenting av grovavfall
- Forbedre sortering for boområder med fellesløsninger
- Øke satsing på kommunikasjon både i 2016 og deretter både i forhold til informasjon
og motivasjon av innbyggerne for å nå nåværende og fremtidige mål
- Revidere kommunikasjonsplanen til ASH
- Arbeide for økt utbygging av nedgravde avfallsløsninger både i nye og i eksisterende
boligområder. Løsningen ASH satser på er nedgravde containere
- ASH vil legge frem forslag til endringer i renovasjonsforskriften med sikte på å få
bedre kontroll og styring med alt husholdningsavfall. Målet er at nye regler blir
iverksatt i løpet av 2016
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