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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har ingen merknader til høringsutkastet for avfallsplan for 2017 – 2020.

Bakgrunn for saken:
Avfall sør har utarbeidet en ny avfallsplan for perioden 2017-2020. Forrige avfallsplan var for
perioden 2013-2016 og ble sist gitt statusrapport på i mars i år i formannskapet.
Saksutredning:
Vedlagt avfallsplanen er et styrende dokument for Avfall Sør Husholdning og eierkommunenes
arbeid på avfallsområdet. Det er nedfelt i aksjonæravtalen at avfallsplanen skal oppdateres
minst hvert fjerde år.
Avfall Sør Husholdning AS har sammen med de fire eierkommunene utarbeidet forslag til
avfallsplan for perioden 2017-2020. Høringsfrist er 10. september. Planen gjelder kommunens
lovpålagte oppgaver i forhold til husholdningsavfall.
Planen er bygd opp rundt visjon «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering». Det er satt
mål om å videreføre og utvikle dagens ordninger, samt egne målsettinger, strategier og tiltak
for gebyrutvikling, servicegrad, ressurser og miljøstandard og utvikling av infrastruktur. Det
legges opp til lav vekst i renovasjonsgebyret, samtidig som brukertilfredshet og fleksible
løsninger fortsatt prioriteres høyt.
I avfallsplanen legges det til grunn at dagens løsninger med ukentlig innsamling av bio- og
restavfall med betaling per tømming opprettholdes. Det samme gjelder vederlagsfri levering av
alle typer husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene, med dekning av utgiftene over
fastgebyret.

Prioriterte tiltak som foreslås i perioden er:
• Henteordning for plastemballasje
• Økt bruk av nedgravde løsninger også i etablerte boligområder
• Styrket kommunikasjon for avfallsreduksjon og bedre sortering
• Kommunal styring av alt husholdningsavfall og økt tilbud om innsamling av grovavfall
• Oppgradering og standardisering av hytterenovasjon
• Ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann
Innkomne høringsuttalelser vil bli vurdert og kommentert av Avfall Sør før denne legges frem
for styret i oktober/november. Deretter sendes saken til eierkommunene for endelig vedtak i
by- og kommunestyrene i løpet av januar 2017.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg:
1. Høringsutkast Avfallsplan 2017 - 2020

Høringsutkast 1. juli 2016
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1. Hovedlinjer for Avfallsplan
2017-2020

Planarbeidet har pågått parallelt med oppstart av anbudsprosess for ny
innsamlingskontrakt som skal gjelde fra 2018. Dette gir en mulighet for større
endringer i tjenestetilbudet. Høy kundetilfredshet og gode tilbakemeldinger
fra politikere og administrasjonene i de fire kommunene har medført at det
er foreslått få vesentlige endringer i henteordningen.
Avfalls- og gjenvinningsbransjen er i stadig endring, og får mye oppmerksomhet
som en nøkkel til nye arbeidsplasser og råvaresikkerhet i Europa gjennom

Avfallsplanen er et styrende dokument for Avfall Sør og kommunenes arbeid på
avfallsområdet. Styret i Avfall Sør utarbeidet høsten 2015 et strategidokument
for konsernet. Avfall Sør skal løse sine oppgaver på en økonomisk, ressurs- og

sirkulær økonomi. Nasjonale målsettinger og tiltak knyttet til forventes avklart
i planperioden. Vurdering og implementering av nytt regelverk og nye tiltak
må derfor følges opp og avklares gjennom hele planperioden.

miljøriktig god måte. Det innebærer å legge til rette for økt aktivitet oppover

Avfall Sør prioriterer kundetilfredshet og fleksible løsninger. «Smart sortert»

i avfallspyramiden, samtidig som kostnadene holdes på et akseptabelt nivå.

med betaling per tømming for bio- og restavfall og frivillighet fremfor tvang

Strategien legger føringer for prioriteringer og målsettinger også i arbeidet med

når det gjelder bruk av hente- og bringeordningene er en sentral del av dette.

ny avfallsplan. En slik føring er at gjennomsnittsgebyret ikke skal øke mer enn
1,5 % per år i planperioden.

I avfallsplanen legges det til grunn at dagens løsninger med ukentlig
innsamling av bio- og restavfall med betaling per tømming opprettholdes.
Det samme gjelder vederlagsfri levering av alle typer husholdningsavfall på
gjenvinningsstasjonene, med dekning av utgiftene over fastgebyret.

AVFALLSPYRAMIDEN
Prioriterte tiltak i perioden:
Avfallsreduksjon

LAGE MINDRE AVFALL

BRUKE TING OM IGJEN

LAGE NYTT AV BRUKT

Ombruk
Materialgjenvinning

•

Henteordning for plastemballasje

•

Økt bruk av nedgravde løsninger også i etablerte boligområder

•

Styrket kommunikasjon for avfallsreduksjon og bedre sortering

•

Kommunal styring av alt husholdningsavfall og økt tilbud om
innsamling av grovavfall

BRENNE

LEGGE PÅ FYLLING
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Energiutnyttelse
Deponering

•

Oppgradering og standardisering av hytterenovasjon

•

Ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann
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2. Bakgrunn

EIERSTYRING OG AVFALLSPLAN
Eierkommunenes styring av Avfall Sør skjer gjennom generalforsamling,
valg av styrerepresentanter og kommunal politisk behandling av viktige
forvaltningsvedtak, samt gjennom felles avfallsplan for Avfall Sør og
kommunene. Det er nedfelt i aksjonæravtalen at avfallsplanen skal

AVFALLSHÅNDTERING I KOMMUNENE
Kommunen skal ifølge forurensningsloven sørge for innsamling og behandling

oppdateres minst hvert fjerde år. Eierkommunene har også utarbeidet en
felles eierskapsmelding som ble politisk behandlet i kommunene i 2014.

av husholdningsavfall. Husholdningsavfall omfattes av kommunens

Avfallsplanen gjelder avfallsrelaterte problemstillinger både i selskapet og

styringsrett. Det betyr at ingen kan samle inn husholdningsavfall uten

i kommunene, og skal være et styrende dokument både for Avfall Sør og

tillatelse fra kommunen. Kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og

kommunenes arbeid på avfallsområdet. Planen tar for seg kommunenes

Vennesla har tildelt enerett for å håndtere denne oppgaven til Avfall Sør AS.

lovpålagte oppgaver knyttet til husholdningsavfall, og omhandler også

Kommunene eier 100 % av selskapet, og håndtering av husholdningsavfall

kommunale forvaltningsoppgaver. Kommunene har deltatt i prosessen med

skjer i datterselskapet Avfall Sør Husholdning AS, videre omtalt som Avfall

ny avfallsplan gjennom møter i administrativt utvalg (AU) og presentasjon

Sør. Kostnadene til innsamling og behandling av husholdningsavfall dekkes

for politikere. Planen vedtas av by- og kommunestyrene.

over renovasjonsgebyret, etter selvkostprinsippet.

Avfallsplanen er å betrakte som en leveranseavtale mellom Avfall Sør og

Næringsavfallet er konkurranseutsatt, og er ikke omfattet av kommunens

eierkommune, og konkretiserer ambisjoner mål, og tiltak for kommende

styringsrett. Private bedrifter har ansvar for at eget næringsavfall leveres

fireårsperiode.

til godkjent avfallsanlegg, gjenvinnes eller ombrukes på annen lovlig måte.
Kommunene kan føre tilsyn med at avfallet håndteres på en forsvarlig måte.
Ordninger for næringsavfall er ikke omfattet av kommunale målsettinger og
omtales ikke videre i denne planen.
Kommunene håndterer eget næringsavfall i egenregi, gjennom tildelt enerett
eller ved innkjøp av tjenester. Avfall Sørs eierkommuner vurderer å tildele
oppgaven til Avfall Sør som utvidet egenregi.
Ansvaret for avfallshåndtering ved småbåthavner og utfartssteder, opprydding
av villfyllinger og annen forsøpling er også kommunens ansvar. Det pågår
et arbeid med lovendringer som kan gi kommunene utvidet hjemmel til å
finansiere opprydding av forsøpling med et eget gebyr fra husholdninger og
næringsliv. Kommunene må selv ta stilling til om og hvordan dette skal gjøres.
Kristiansand kommune har i flere år hatt en tverrfaglig forurensningsgruppe,
der også Avfall Sør deltar. Her koordineres arbeidet knyttet til forsøpling og
forurensning.

6
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RAMMEVILKÅR
Nasjonalt og Internasjonalt

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sirkulær økonomi, og

Planperioden vil være preget av videre omstilling mot det «grønne skiftet»,
som defineres å være et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor

bransjen jobber med å vise at på veien til lavutslippssamfunnet spiller avfallog gjenvinningsbransjen en viktig rolle.

naturens tålegrenser. Endrede rammebetingelser som følge av Norges

Kommunenes ansvar for å samle inn og behandle husholdningsavfall er

internasjonale forpliktelser og avtaler innen klima og miljø vil nasjonalt føre

under press fra det private markedet, men det er per i dag ingen signaler på

til nytt regelverk og endringer i eksisterende regelverk. Imidlertid er det

at kommunenes monopol vil bli opphevet. Det er imidlertid større press på

først fra neste avfallsplanperiode at nye rammevilkår for alvor vil tre i kraft.

at kommunene i større grad skal konkurranseutsette bahandlingen.

FNs klimaavtaler vil kunne gi høyere kostnader for utslipp av klimagasser.
EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi og endring av sentrale direktiver

Lover og regler

på miljø- og avfallsområdet vil medføre endret politikk og regelverk.

Avfall Sør sitt ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall er

Sirkulær økonomi handler om å ta vare på brukte ressurser, gjennom
ombruk, reparasjon og gjenvinning av materialer. EU har foreslått at 60 % av
«municipal waste», det vil si avfall fra husholdninger og avfall av tilsvarende
art fra næringsliv, skal materialgjenvinnes innen 2025. Dette målet omfatter

hjemlet i Forurensningsloven med tilhørende forskrifter og delegasjon fra
eierkommunene. I tillegg til forurensningsloven er avfallshåndtering omfattet
av regelverk for blant annet helse, landbruk og offentlige innkjøp.

ikke bygge- og rivningsavfall. Mål innen EU og i Norge er derfor ikke direkte

Håndtering av husholdningsavfall er regulert i «Forskrift for husholdningsavfall

sammenliknbare.

for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla».
Lokale rammer
Avfall Sør åpnet i 1996 et komposteringsanlegg på Støleheia for å behandle
matavfall og annet bioavfall. Anlegget var i så måte forut for sin tid med
tanke på både sirkulær økonomi, klima- og miljøhensyn.

Råvarer

Design

Fra 2010 er restavfall, treavfall og farlig avfall levert til Returkraft
sitt forbrenningsanlegg i Kristiansand for energiutnyttelse. Som den
største av seks aksjonærer i selskapet, og som følge av tildelt enerett og
Gjenvinning

Produksjon

langsiktig leveringsavtale, har Avfall Sør en sterk forpliktelse til å levere
husholdningsavfall til anlegget.

Sirkulær
økonomi
Restavfall

Distribusjon

Innsamling

Forbruk, bruk,
ombruk, reparasjon
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3. Dagens avfallsløsning

Standard henteordning består i dag av tre dunker hjemme hos innbyggerne,
for papp/papir (grønn dunk), bioavfall (brun dunk) og restavfall (grå dunk).
Alternativ til dette er fellesløsninger med delte dunker eller nedgravde
containere. I tillegg tilbys årlig våraksjon for velforeninger/borettslag/sameier.
Ordningen «Smart sortert» ble innført i Kristiansand i 2003, og for alle fire
kommunene fra 2010. Den innebærer tilbud om henting av bio- og restavfall
hver uke med betaling per tømming. Papp og papir hentes hver 4. uke. I 2015

DAGENS TJENESTETILBUD OG AVFALLSBEHANDLING

ble det igangsatt et prøveprosjekt for innsamling av plastemballasje fra
innbyggerne på Flekkerøy. Sommeren 2016 ble det igangsatt et prøveprosjekt

Avfall Sør har et tjenestetilbud som består av henteordninger hjemme hos

med tilbud om innsamling av grovavfall. Grovavfall er avfall som er for stort

innbyggerne, kombinert med bringeordninger der innbyggerne leverer sortert

for dunker og nedgravde containere. Grovavfallsinnsamling blir derfor et

avfall på ca 70 returpunkter og fire gjenvinningsstasjoner.

alternativ til levering på gjennvinningsstasjonene.
Dagens bringeordning består av returpunkter og gjenvinningsstasjoner.
På returpunktene kan innbyggerne levere plastemballasje, glass- og

Boform

Henteordning

Bringeordning

metallemballasje og tekstiler. På gjenvinningsstasjonene kan alle avfallstyper,
unntatt bioavfall, leveres og sorteres. Dette inkluderer også farlig avfall.
I tillegg gjennomføres årlig Finslandsdagen, som er en form for mobil
gjenvinningsstasjon i Finsland.
For hytter og fritidsboliger leveres avfallet til felles punkter hvor det er
plassert låste, større dunker eller nedgravde containere for papp/papir og
restavfall. Noen av punktene har helårsdrift. I tillegg kan returpunkter og
gjenvinningsstasjoner benyttes av hytteabonnenter.

10
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Avfallet behandles videre i form av ombruk, materialgjenvinning,
energiutnyttelse eller deponering. For å sikre at avfall samles inn og håndteres
forsvarlig er det for noen avfallstyper etablert produsentansvarsordninger
(returordninger). Materialselskapene betaler da en kompensasjon som dekker
deler av kostnadene for innsamling og behandling av avfallstypene de selv
har produsert.

DAGENS MOTTAKS- OG BEHANDLINGSANLEGG
Avfall Sør har fire gjenvinningsstasjoner: Sørlandsparken, Mjåvann, Høllen
Vest og Støleheia. Sortert avfall fra husholdningene mottas uten vederlag
på gjenvinningsstasjonene, der det også er brukthall eller bruktbu hvor
innbyggerne kan levere eller hente brukbare ting til ombruk. På de tre største
gjenvinningsstasjonene selges det kompost og jordprodukter som er produsert

Tabellen under viser en oversikt over behandlingen av noen sentrale

på Støleheia.

avfallstyper per juni 2016.
Vennesla
9
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TYPE AVFALL

MOTTAKER

ORGANISERING

PRODUKT

Bioavfall

Støleheia Avfallsanlegg

Avfall Sør Husholdning eier og
drifter komposteringsanlegget

Kompost og jordprodukter

Hage- og parkavfall

Avfall Sør Husholdning driver
hagekompostering

Kompost og jordprodukter

Betong, murstein,
takstein, porselen, asbest
og gips

Avfall Sør Husholdning eier og
drifter deponi
Aksjeselskap, eid av
seks interkommunale
renovasjonsselskap på Agder

41

Returkraft
Mjåvann

Restavfall, treavfall,
brennbart farlig avfall
inkludert impregnert
treavfall

Returkraft

Papp, papir,
drikkekartong,
emballasjekartong

Franzefoss

Kommersielt selskap. Kartong
omfattes av returordninger i
regi av Grønt Punkt Norge

Emballasjekartong,
papirprodukter og bølgepapp

Plastemballasje

Grønt Punkt Norge

Returselskap eid av
materialselskapene for
emballasje

Nye plastprodukter

Glass- og
metallemballasje

Syklus

Returselskap eid av Norsk
Glassgjenvinning og Norsk
metallgjenvinning

Glassopor, nye glassprodukter
og metallprodukter

Alle typer batterier

Stena Recycling

Kommersielt selskap. Batterier
omfattes av returordninger i
regi av Batteriretur

Bly, sink, kadmium, salt, plast

Støleheia

E18

Sørlandsparken

Songdalen
Kristiansand

Fjernvarme, elektrisk kraft,
metaller
E39

Avfall Sør
Administrasjon

Søgne

Høllen Vest

På Støleheia driver Avfall Sør, i tillegg til gjenvinningsstasjon, et større
avfallsanlegg med innendørs komposteringsanlegg, deponi for uorganiske
masser, mottaks- og sorteringshall, mellomlagring og behandling av

EE-avfall

ERP

Returselskap eid av
elektronikk- og IKT-bransjen

Råvarer

EE-avfall
(næringselektro)

Stena Recycling

Kommersielt selskap. Omfattes
av returordning i regi av Renas

Råvarer, energiutnyttelse

Metaller og farlig avfall

Stena Recycling

Kommersielt selskap

Råvarer

fra både eierkommunene og andre kommuner. Anlegget er det største i sitt

Spillolje

Sør Miljø

Kommersielt selskap

Bearbeidet olje til forbrenning

slag på Agder.

Bildekk

Dekkretur

Returselskap

Dreneringslag, skytematter,
gummikuler/underlag til
idrettsbaner og lekeplasser
mm.

treavfall og hage- og parkavfall, samt arealer for jordproduksjon. Støleheia
Avfallsanlegg tar imot både husholdningsavfall og næringsavfall, samt slam

Avfall Sør var initiativtager og sentral i byggingen av Returkraft AS som
regionalt forbrenningsanlegg for energiutnyttelse av avfall. Avfall Sør har en

Tekstiler og sko

Uff/Fretex

Frivillige organisasjoner

Ombruk av tekstiler og sko

20 års leveringsavtale for restavfall og har i tillegg tildelt Retukraft enerett

Ombruksvarer

Brukthall/bruktbu
på gjenvinningsstasjonene

Avfall Sør Husholdning eier og
driver gjenvinningsstasjonene

Ombruk av blant annet
møbler, interiør, bøker og leker

for behandling av treavfall og brennbart farlig avfall fra husholdningene.
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papp/papir og for bioavfall. Andelen EE-avfall + farlig avfall i restavfallet er

AVFALLSMENGDER OG UTVIKLINGSTREKK
Veksten i avfallsmengde per innbygger var høy frem til 2007, og har siden
stabilisert seg både nasjonalt og lokalt. I 2015 ble det registrert 542 kg
avfall per innbygger i de fire kommunene i Avfall Sør. Hvor mye avfall som
mottas vil variere med mange forhold, som boligstruktur, kvalitet på henteog bringeordninger, gebyrmodell og avfall fra næringsdrivende og innbyggere

1,6 %. Det kommer også frem at husholdninger med fellesabonnement har
lavere sorteringsgrad enn andre. Figuren under viser beregnet gjennomsnittlig
avfallssammensetning i innsamlet restavfall. Avfall fra gjenvinningsstasjoner
er ikke inkludert.
Avfallstyper i innsamlet restavfall (vektprosent)

på tvers av kommunegrenser.
I forbindelse med konsernstrategien ble det antatt en vekst i totale
avfallsmengder på 3 % per år frem mot 2025. Det ser ut til å være for høyt,
blant annet på grunn av lavere befolkningsutvikling og svakere økonomisk
vekst enn forventet.

34,0%

Bioavfall

18,1%

Plastemballasje

11,4%

Papp/papir

5,7%

Tekstiler
kg/innbygger

Utvikling i mengder husholdningsavfall
Metallemballasje

600

542

2,7%
5,1%

Glassemballasje

Avfall Sør

500

Landsgjennomsnitt

438

400

EE+farlig avfall

1,6%

Annet

21,5%

300
200

171

Resultatene i 2015 viser blant annet følgende:

100

• 1/3 av innsamlet restavfallet er bioavfall. Det utgjør i størrelsesorden

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avfall Sør hadde i 2015 en materialgjenvinningsgrad for alt mottatt
husholdningsavfall på 36 %. For å øke andelen kan man sortere bedre,
materialgjenvinne flere avfallstyper eller redusere avfallsmengden som ikke
materialgjenvinnes.
For å sammenligne mot EUs forslag til målsetting om 60 % materialgjenvinning
innen 2025 må man se bort fra anslåtte mengder bygge- og rivningsavfall.
Det gir Avfall Sør en materialgjenvinningsgrad på 49 %. Se omtale i kapittel
2 om rammevilkår.

halvparten av alt bioavfall vi kaster hjemme
• Ca 1/4 av papiret vi kaster hjemme havner i restavfallet og blir ikke
materialgjenvunnet
• Mer plastemballasje havner i restavfallet enn i innsamlingen på
returpunktene
Undersøkelsen viser at potensialet for økt materialgjenvinning er stort, selv
om utfordringer med kvalitet og renhet på avfallstypene tilsier at ikke alt
som kan sorteres ut er egnet til materialgjenvinning. Økt kommunikasjon vil
være det viktigste virkemiddelet for å utløse dette potensialet.

Avfall Sør gjennomfører jevnlig sorteringsundersøkelser av innsamlet avfall.
Resultatene høsten 2015 viser at feilsorteringen er lav (<3%) både i dunk for

14
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Figuren under viser sammensetningen av avfallet i Avfall Sør, sammenlignet

Verdien 0 representerer svakeste score på resultatområdet, og 100 høyeste.

med Arendalsområdet (AR) , Bergensområdet (BIR) og Stavangerområdet

Sammenligningen viser at Avfall Sør har en høyere tjenestestandard enn

(IVAR).

middelet. Selskapet scorer under middel på gebyrnivå, og det betyr at
selskapet har et høyt renovasjonsgebyr sammenlignet med andre. Figuren
under viser årsgebyr rapportert til KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering)
for et utvalg bykommuner. Det er ulik praksis for hva som rapporteres, blant
annet om det er normalgebyr eller gjennomsnittsgebyr, og om betaling ved

Avfallsmengder 2015
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*I Avfall Sør og IVAR er det felles dunk for matavfall og hage- og parkavfall. Forholdet er anslått til 2:1.
I BIR er det ingen innsamlingsordning for matavfall eller bioavfall.
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Den største delen av aktiviteten i Avfall Sør Husholdning drives etter
Figuren under viser Avfall Sør i forhold til middelet av selskap og kommuner

selvkostprinsippet, og dekkes over renovasjonsgebyret. Figuren under viser

som deltok i Avfall Norges renovasjonsbenchmarking basert på tall for 2013.

en fordeling av hva gebyrinntektene brukes til (foreløpige tall for 2015).
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4. Samfunnsansvar

FORSØPLING
I forbindelse med strandryddedagen hver vår tilbys gratis innlevering av avfall
på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Det er kommunene som har ansvar for
kontroll og oppfølging av avfallshåndtering i private bedrifter, villfyllinger og
annen forsøpling. Dette ansvaret er ikke delegert til Avfall Sør, men selskapet
følger opp og samarbeider med kommunene om denne forvaltningsoppgaven.

For Avfall Sør handler samfunnsansvar om å ta sosiale og miljømessige
hensyn. Vi skal forvalte selskapets ressurser på en måte som samsvarer
med befolkningens oppfatning av rett og galt. I noen tilfeller vil det bety at
selskapet prioriterer økonomiske hensyn lavere enn andre hensyn, utover
det lovpålagte. Det er utarbeidet en egen retningslinje som samler interne
rutiner tilknyttet samfunnsansvar i selskapet.

UNIVERSELL UTFORMING
Avfall Sørs løsninger skal så langt det er mulig være universelt utformet slik
at de kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne. Dette må i større grad
tas på alvor i forbindelse med nye investeringer og endringer i tjenestetilbudet.
SAMARBEID OG FOU

ARBEIDSFORHOLD

Både for å utvikle tjenestetilbudet og for å skape interesse for fagområdet,

Internt prioriteres arbeidsmiljø og HMS. Det stilles også krav til dette hos

Sør med andre selskaper og myndigheter i faggruppene i Avfall Norge

underleverandører. Som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) legges det til

og Avfallsutvalget i KS Bedrift der politikk og praksis i bransjen formes.

rette for lærlinger og ansatte med behov for tilrettelegging. Det arbeides

Lokalt samarbeides det med selskaper innenfor samme bransje og frivillige

også for å utjevne ulikheter i kjønnsbalanse ved de forskjellige anleggene.

organisasjoner for å skape en best mulig utnyttelse av ressursene og

søker Avfall Sør samarbeid nasjonalt og lokalt. Nasjonalt deltar Avfall

behandling av avfallet. Avfall Sør har i lang tid tatt ansvar som sekretariat
MILJØ
Avfall Sør er opptatt av miljøriktige løsninger i egen drift og hos
underleverandører. Selskapet er miljøfyrtårnsertifisert, noe som innebærer
et kontinuerlig arbeid med forbedringer innenfor ulike miljøtemaer. Det
utarbeides klimagassregnskap gjennom årlig rapportering til Miljøfyrtårn og
det lokale bedriftsnettverket Klimapartnere. Beregningene ivaretar utslipp

for Avfallsforum Sør.
Avfall Sør deltar i utviklingsprosjekter i regi av Avfall Norge, og har bidratt til
realisering av REdu, som er en felles satsing på utdanning innen avfalls- og
gjenvinningsbransjen. Målet er å styrke det faglige tilbudet på universiteter og
øke kompetansen i bransjen. Dette gjøres i tett samarbeid med universiteter
i Norge.

fra driften, direkte og indirekte, men ikke i tilfredsstillende grad utslippene
fra deponier eller utslippsreduksjoner som følge av kompostering og annen
materialgjenvinning.
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TILTAK INNEN SAMFUNNSANSVAR I PLANPERIODEN:

5. Kommunikasjon

• Øke bevisstheten om inkluderende arbeidsliv (IA) internt, og legge til rette for
lærlinger og ansatte med behov for tilrettelegging
• Legge til rette for kompetanseutveksling, for eksempel gjennom
fellesprosjekter i bransjen og master- og bacheloroppgaver
• Være åpne og bevisste med tanke på potensialet for nye arbeidsplasser innen
ombruk og materialgjenvinning
• Kreve tariffavtale og at sjåførene beholder opparbeidet ansiennitet ved
eventuelt overgang til ny arbeidsgiver i forbindelse med ny innsamlingskontrakt
• Øke bevisstheten internt om klimagassutslipp som følge av Avfall Sørs drift og
avfallsbehandling
• Gratis innlevering av avfall fra privatopprydding av forsøpling på uteområder,
langs strender og lignende gjennom hele året
• Søke samarbeid i økt grad for å utvikle innovative løsninger og oppnå
kostnadsreduksjoner
• Bistå eierkommunene for å videreutvikle tilsyn med ulovlig avfallshåndtering i
regionen

Kommunikasjon vil være det viktigste virkemiddelet for at innbyggerne
skal kjenne til avfallsløsningene som finnes og sortere avfallet riktig. For
Avfall Sør handler kommunikasjon også om å oppnå et godt omdømme, høy
brukertilfredshet og fornøyde medarbeidere.
OM TJENESTETILBUDET
Avfall Sør leverer avfallstjenester til 120 000 innbyggere. For å nå ut med
informasjon om tjenestetilbudet benyttes ulike kanaler, som nettside,
Facebook, fakturavedlegg og avisannonser. Fra 2015 er nye løsninger innen
digitale informasjonskanaler som elektronisk tømmekalender og SMS-varsling
tatt i bruk.
Kommunikasjonen med innbyggerne om innsamlingsordningene, tømminger og
renovasjonsgebyret foregår i all hovedsak gjennom kundesenteret, på e-post
eller telefon. Servicetorgene i kommunene tar også imot noen henvendelser.
Ellers er gjenvinningsstasjonene en viktig kommunikasjonskanal der de ansatte
er i direkte kontakt med innbyggerne både med informasjon og veiledning om
riktig sortering.
AVFALLSREDUKSJON OG RIKTIG SORTERING
Med slagordet «Ressurser i omløp» illustreres verdiene i avfallet, betydningen
av avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinningsordninger, samt at avfall må
sorteres riktig og gis rett behandling.
Avfall Sør var tidlig ute med tilbud om kildesortering og gode løsninger for
kompostering av matavfall og annet bioavfall. Det er både bra for miljøet og
lønnsomt for innbyggerne at sorteringsordningene benyttes i størst mulig grad.
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Det er derfor viktig med stadige påminnelser og informasjon om ordningene og
begrunnelser for å bruke dem. Avfall Sør deltar i kommunikasjonskampanjer
gjennom LOOP, Avfall Norge og returselskapene. Avfall Sør tilbyr omvisning
på Støleheia og teaterforestilling for skoleklasser.
Avfall Sør vil legge til rette for økt aktivitet i de øverste nivåene i
avfallspyramiden. Det aller viktigste for miljø, klima og ressursbruk er at
avfall ikke oppstår, det vil si avfallsreduksjon gjennom redusert forbruk.

6. Satsing mot 2020
Hovedmål:
Ledende på ressurs og miljøriktige avfallsløsninger
Avfall Sør har et godt innarbeidet tjenestetilbud, og kundeundersøkelser
viser at innbyggerne er svært godt fornøyde med ordningene. Det er tidligere
gjort store investeringer som sikrer gode og miljøvennlige løsninger for lokal
kompostering av bioavfall og energiutnyttelse fra forbrenning av restavfall,

TILTAK INNEN KOMMUNIKASJON I PLANPERIODEN:

farlig avfall og trevirke. Avfall Sør skal formidle viktigheten av redusert
forbruk for avfallsreduksjon, og sørge for riktig behandling når avfall først

• Økt bruk av Facebook

oppstår.

• Utvikle skjemaløsninger for kommunikasjon via nettsiden

Det er i konsernstretegien definert målsettinger innen de seks resultatområdene

• Ta i bruk kommunenes løsninger for offisiell digital post

Gebyrnivå, Servicegrad, Ressurs og miljøstandard, Selskapsøkonomi,

• Vurdere deltakelse i kommunenes satsing på «Min side»

Infrastruktur og Organisasjons- og personalutvikling. Målsettinger innen tre av

• Utarbeide målgruppetilpasset informasjon, blant annet for studenter, flyktninger

områdene er videreført og konkretisert med strategier og tiltak i avfallsplanen.

og beboere i borettslag

I tillegg er målsettingene knyttet til gebyrnivå ytterligere skjerpet gjennom

• Øke materialgjenvinning gjennom kommunikasjonstiltak

en vedtatt økonomisk ramme. I planperioden arbeides det for å snu trenden

• Benytte naturlige møteplasser, som ulike arrangementer, UiA og Byhallen, i større

med avtagende materialgjevinningsgrad, og øke til 40 %, som et steg i riktig

grad.

retning for å nå konsernstrategiens mål om 50 % i 2025.
Økonomisk ramme:
Gjennomsnittsgebyr per boenhet skal ikke øke mer enn 1,5 % per år
Gebyrnivået påvirkes blant annet av utvikling i tjenestetilbud og
avfallsmengder, behandlingspriser, avskrivinger, generell prisvekst og
rentenivå. Selvkostfondet bidrar til å jevne ut kostnadene fra år til år. Samlet
er det grunnlag for at både dagens tjenestetilbud og de forbedringene som
foreslås i avfallsplanen kan gjennomføres innenfor den økonomiske rammen
på inntil 1,5 % vekst i gjennomsnittsgebyr per boenhet.
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MÅL, STRATEGIER OG TILTAK

MÅL 1:

NYE LØSNINGER FOR Å EFFEKTIVISERE INNSAMLING OG
AVFALLSBEHANDLING

• Opprettholde tilbud om henting hver uke for bio- og restavfall og hver 4. uke for
papir/papp.

• Samarbeide nasjonalt og lokalt om felles utvikling- og utdanningsprosjekter

• Opprettholde at drift av gjenvinningsstasjonene dekkes over fastgebyret

• Tilrettelegge for nye og effektive løsninger i anbudskonkurranser

• Ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann fra 2017

• Innføre elektronisk registrering av nedgravde containere, hytterenovasjon og

• Harmonisere regelverk for hytterenovasjon i alle kommunene innen 2020
• Gradvis erstatte små hyttepunkter med større helårlige hyttepunkter innen 2020

Inf r as t r uk t ur

S er v ic egr ad

VIDEREFØRE DAGENS SERVICEGRAD MED ØKT FOKUS PÅ KOST/NYTTE

MÅL 4:

igloer for glass- og metall med databrikker innen 2018
• Ta i bruk nye løsninger for digital kommunikasjon

• Kartlegge behov og eventuelt innføre adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene
innen 2019

ØKT MATERIALGJENVINNINGSGRAD FOR HUSHOLDNINGSAVFALL
MÅL 2:

S e r v ic e gr ad

VIDEREUTVIKLE TJENESTETILBUDET FOR Å FÅ ØKT KONTROLL MED
HUSHOLDNINGSAVFALL
• Vurdere fast innsamlingsordning for grovavfall basert på erfaringer fra
gjennomført prøveprosjekt innen 2018
• Utrede nye grovavfallsordninger for borettslag, sameier og velforeninger i løpet

• Innføre innsamling av plastemballasje som henteordning fra 2018
• Øke innsamling av glass-/metallemballasje med 50-100 nye punkter innen 2018
• Åpne ombruksbutikk innen 2019
• Øke materialgjenvinning på gjenvinningsstasjonene gjennom kommunikasjon
• Øke fokus på materialgjenvinning i neste behandlingsledd
• Redusere matsvinn og bedre sortering av matavfall gjennom kommunikasjon

av 2017

Re s sur s er og miljøs t andar d

MÅL 5:

• Håndheve krav til samtykke for innsamling av husholdningsavfall

FØLGE MYNDIGHETSKRAV KNYTTET TIL MILJØ OG RESSURSER

In f r a s t r uk t u r

MÅL 3:
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ØKT BRUK AV NEDGRAVDE AVFALLSLØSNINGER
• Bidra med finansiering av nedgravde containere i etablerte boligområder
• Utarbeide arbeidsplan for realisering av nedgravde containere i etablerte
boligområder i løpet av 2017
• Differensiert renovasjonsgebyr for nedgravde containere innen 2020

AV FA L L S P L A N 2 0 17 – 2 0 2 0

• Aktivt følge med på utviklingen innen EU og Norges tilnærming til
sirkulærøkonomi
• Iverksette nødvendige utredninger og tiltak for å justere tjenestetilbudet i god tid
for å møte eventuelle nye krav som kommer
• Kreve Euro6-motor godkjent for biodiesel i ny innsamlingskontrakt, utover
myndighetskrav

Re s sur s er o g miljøs t andar d

MÅL 6:
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KONSEKVENSER FOR TJENESTETILBUD OG

norm vil selskapet kunne bidra med finansering av slike løsninger i etablerte

AVFALLSBEHANDLING

boligområder. I løpet av 2017 skal en plan for nedgravde containere i etablerte

Innsamling og returpunkter
Avfall Sør fortsetter å tilby innbyggerne en fleksibel løsning med tilbud om
ukentlig innsamling av bio- og restavfall, og betaling når avfallsdunkene
tømmes. Det gir et renovasjonsgebyr som i stor grad gjenspeiler
avfallsmengden innbyggerne leverer. I 2018 innføres henteordning for
plastemballasje. Dette er et etterspurt tilbud som vil øke mengdene og bedre
kvaliteten på utsortert plastemballasje.

boligområder være ferdigstilt. Innen 2020 skal differensiert renovasjonsgebyr
for nedgravde avfallsløsninger være avklart.
Et godt tilbud til hytteabonnentene er viktig. I planperioden skal små
hyttepunkter gradvis erstattes med større helårlige hyttepunkter.
Oppgradering og effektivisering av innsamling vil blant annet skje gjennom
gradvis utbygging av nedgravde løsninger og likt regelverk i alle kommunene.
I Vennesla har det kun vært tilbud om hytterenovasjon i et par områder
tidligere. Dette vil utvides til obligatorisk hytterenovasjon i hele kommunen.

Fast innsamlingsordning for grovavfall vil vurderes ut fra resultatene fra
prøveprosjektet som ble igangsatt i 2016. Ordningen vil bli evaluert med mål

Gjenvinningsstasjoner

om innføring i alle kommunene. Prinsippet vil være at egenbetaling skal dekke
innsamlingskostnaden, mens behandlingskostnaden dekkes over fastgebyret.

Innbyggerne vil fortsatt få tilbud om levering på gjenvinningsstasjonene

Mulig grovavfallsordning for borettslag, sameier og velforeninger vil bli

der kostnadene dekkes over fastgebyret. Standard og kapasitet på

vurdert i løpet av 2017. En revidert forskrift for husholdningsavfall vil også

gjenvinningsstasjonene er viktig, og det etableres en ny gjennvinningsstasjon

gi kommunene, ved Avfall Sør, mulighet til å kreve søknad om samtykke til

på Mjåvann i 2017. Dette vil være et stort prosjekt for Avfall Sør, og vil bedre

dem som ønsker å samle inn husholdningsavfall i containere og lignende.

fleksibiliteten og øke mulighetene for å møte fremtidige behov.

Siden 2010 har dunkene vært utstyrt med databrikker slik at innbyggerne

Materialgjenvinning på gjenvinningsstasjonene skal økes gjennom ulike

betaler et variabelt renovasjonsgebyr ut fra hvor mange ganger de tømmer

kommunikasjonstiltak og bedre tilrettelegging. Avfall Sør arbeider for å få

dunkene for bio- og restavfall. Innen 2018 skal det installeres elektronisk

til mest mulig ombruk til en lav pris på ombruksvarer for innbyggerne. På de

registrering med veiing også på nedgravde containere, hytterenovasjonsdunker

to minste gjenvinningsstasjonene videreføres dagens løsning med bruktbu,

og glass/metalligloene, hovedsakelig for å effektivisere innsamlingen. I

mens det innen 2019 skal åpnes en ombruksbutikk for ombruksvarer. Behov

planperioden skal det jobbes for å redusere matsvinn og bedre sortering av

for adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene skal i løpet av 2019 være

alle avfallstyper gjennom ulike kommunikasjonstiltak.

kartlagt og eventuelt innført. Dette for å hindre at ordningen misbrukes av
næringsdrivende eller innbyggere fra andre kommuner, samt samle viktig

Innsamling av glass- og metallemballasje vil fortsatt foregå på returpunkter,

statistikk.

og det er satt mål om å øke med 50-100 nye returpunkter.
Bruk av nedgravde avfallsløsninger er et prioritert område i Avfall Sør. Det
bidrar til en ryddig og arealeffektiv avfallshåndtering. I brukerundersøkelse
blant de som bruker nedgravde containere foretrekker 90% denne løsningen
fremfor dunker. I tillegg til føringer for nye boligområder som ligger nedfelt
i avfallsteknisk
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Avfallsbehandling
Avfall Sør fortsetter lokal kompostering av bioavfall, med produksjon av
kompost og jordprodukter. Det har vært stort fokus på biogassproduksjon
i en periode, men både mengde bioavfall og begrenset avsetningsmulighet
for biorest til landbruk i Agder tilsier at det ikke er god nok grunn til å skulle
endre fra dagens løsning. Kompostering ivaretar ressursene i avfallet på en
god måte, og er et godt alternativ til uttak av torv fra urørte myrer som har
uheldige klima- og miljøkonsekvenser. Komposteringsanlegget er gradvis
utviklet og fornyet og drives videre som i dag.
Lokal energiutnyttelse av restavfallet videreføres basert på tildelt enerett
og leveringsavtale til Returkraft frem til 2030. Drift av avfallsdeponiet på
Støleheia avfallsanlegg videreføres for uorganiske masser fra husholdninger
og næring. I planperioden vil det bli økt fokus på materialgjenvinning for avfall
som leveres til annen behandling, gjennom dialog og kontraktsoppfølging.
Finansiering av nye investeringer
Investeringer i form av økt satsing på nedgravde avfallsløsninger, ny
gjenvinningsstasjon, nye bygg og anlegg på Støleheia Avfallsanlegg og
øvrige investeringsbehov gjør det aktuelt med nye låneopptak i planperioden.
Også ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann må finansieres av Avfall Sør
Husholdning AS dersom denne skal ligge i selvkostområdet og ikke baseres
på markedsmessige leievilkår.
Finansieringen bør primært skje ved bruk av lån med kommunale garantier, og
dette avklares med eierkommunene og fylkesmannen når finansieringsbehovet
er nærmere avklart.
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