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Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2017 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS godkjennes.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret i Søgne vedtok avfallsplan for perioden 2017-2020 i møte 15.12.16 i sak
97/16. Avfallsselskapet skal års rapportere på planen. Saken ble behandlet i Avfall Sør AS sitt
styre 1.3.18, her ble den enstemmig vedtatt oversendt eierkommunene for politisk behandling.
Saksutredning:
Styret i Avfall Sør AS har i sak AS 06/18 behandlet og godkjent årsrapport for 2017 - vedlagt.
De vedtok samtidig å sende denne til eierkommunen for politisk behandling. Til orientering er
det i Kristiansand bystyre gjort flere politiske tilleggs vedtak i forbindelse med behandling av
avfallsplanen i 2017, disse er også rapportert på til orientering.
Renovasjonsgebyr - utvikling
I tillegg til de kommentarer som fremkommer i saken i forhold til mål og tiltak, vil Avfall Sør
også understreke at selskapet holder seg innenfor den økonomiske rammen i avfallsplanen ved
å være innenfor en 1,5 % økning i gjennomsnittsgebyret. Avfall Sør legger vekt på å utvikle
renovasjonsgebyret på best mulig måte og er svært opptatt av at gebyret skal følge
Avfallsplanens målsetting om maks 1,5 % økning.
Endring av gebyrene har vært liten de siste årene og mange andre kommuner har nå et høyere
renovasjonsgebyr enn Avfall Sør. Tabellen under viser gebyrutviklingen siden 2015. Gebyrene
er uten MVA.

Antall boenheter
Normalgebyr
Gjennomsnittsgebyr
Årlig økning %
Hytterenovasjon årsgebyr
Årlig økning %

2015
51 690
3 140
2 722
1 287
2,0

2016
52 484
3 140
2 750
1,0
1 306
1,5

2017*
53 484
3 140
2 787
1,4
1 326
1,5

2018*
54 485
3 140
2 823
1,5
1 346
1,5

*) Antall boenheter i 2017 og 2018 samt gebyrgrunnlag i 2018 er estimert.

Det har ikke vært noen endringer av i renovasjonsgebyret for normalabonnenten siden 2015.
Et normalgebyr er definert som 3 x 120 liter beholdere med tømming av restavfall 26 ganger,
bioavfall 18 ganger og papir inntil 13 ganger pr år.
Gjennomsnittsgebyret beregnes ved å dele gebyrgrunnlaget på antall boenheter. Dette gebyret
har økt mellom 1,0 % og 1,5 % fra 2015. Økningen skyldes i sin helhet reduksjon av rabatten
på fastgebyret for borettslag og andre med fellesløsninger.
Fra 2015 ble det gjort endringer i gebyrsystemet slik at fastgebyret beregnes pr boenhet og ikke
som før baseres på antall og størrelse av beholdere for restavfall og bioavfall. For å lette
overgangen for borettslag og sameier, ble denne endringen innført gradvis gjennom en
rabattordning for fastgebyret. Rabatten i fastgebyret for borettslag og sameier var 30 % i 2015,
20 % i 2016 og 10 % i 2017. Fra og med i 2018 betales fullt fastgebyr.
Samfunnsansvar – marint avfall
Avfall Sør ønsker også å synliggjøre at de tidlig tok samfunnsansvar i forhold til marin
forsøpling. Fra 2016 gjorde Avfall Sør tilbudet om gratis levering på gjenvinningsstasjonene av
avfall fra strandrydding utført av frivillige til et helårlig tilbud. Dette var som et av de første
renovasjonsselskapene i landet, og det ble gjort i samarbeid med eierkommunene, og da
spesielt Kristiansand og Søgne, som har lang kystlinje. Det er nå etablert stadig bedre
samarbeidsfora mellom ulike aktører i dette viktige arbeidet.
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Årsrapport Avfallsplan 2017-2020
Sammendrag
Avfallsplanen «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering» for perioden 2017-2020 ble
vedtatt rundt årsskiftet 2016/2017 og dette er første årsrapport til kommunene.
Arbeidet med gjennomføring av planlagte tiltak er godt i gang, og administrasjonen mener å
være i rute.

Forslag til vedtak
1. Styret godkjenner administrasjonens forslag til årsrapport avfallsplan 2017-2020.
2. Årsrapporten oversendes eierkommunene for politisk behandling.

Bakgrunn for saken
Avfallsplanen «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering» for perioden 2017-2020 ble
vedtatt i alle fire eierkommuner ved årsskiftet 2016-2017.
I Avfall Sør har 2017 har vært preget av forberedelser til ny innsamlingskontrakt fra 1.januar
2018, samt etablering av omorganisering og ny ledergruppe. I tillegg ble høsten 2017
utfordrende ved at renovatør RenoNorden gikk konkurs i september, ca. 3 måneder før
utløpet av sin kontrakt. Konkursen førte til helt nødvendige omprioriteringer i selskapet for
å sikre den samfunnsviktige oppgaven som dagrenovasjon er.
Avfallsplanen inneholder en rekke tiltak som er sortert under seks målsettinger, for at
formålet med tiltaket skal synliggjøres.
MÅL 1: Videreføre dagens servicegrad med økt fokus på kost/nytte
MÅL 2: Videreutvikle tjenestetilbudet for å få økt kontroll med husholdningsavfall
MÅL 3: Økt bruk av nedgravde avfallsløsninger
MÅL 4: Nye løsninger for å effektivisere innsamling og avfallsbehandling
MÅL 5: Økt materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall
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MÅL 6: Følge myndighetskrav knyttet til miljø og ressurser
I tillegg er det egne kapitler om hvordan selskapet jobber med kommunikasjon og
samfunnsansvar.
Målsettingene har påvirket selskapets prioriteringer og satsinger, med fokus på
tilrettelegging for resultater i 2018 heller enn resultater inneværende år.
Det er hovedsakelig mål 3 og 5 som er målbare. Utviklingen vises i grafene under.
Materialgjenvinningsgraden er tilnærmet lik som i 2016, mens bruk av nedgravde løsninger
viser en tydelig økning.
Oversikt over status på alle enkelttiltakene er gitt i tabeller på de påfølgende 2 sidene.
Arbeidet er meget godt i rute.

Andel innsamlet i nedgravd løsning
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2015

2016
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Restavfall
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Mål, strategi, tiltak
Avfallsplan 2017-2020

Status (januar 2018)

MÅL 1: Videreføre dagens servicegrad med økt fokus på kost/nytte
Opprettholde tilbud om henting hver uke for restavfall OK. Inkludert i ny innsamlingskontrakt.
og bioavfall
Opprettholde at drift av gjenvinningsstasjonene
OK.
dekkes over fastgebyret
Ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann
OK. Åpnet oktober 2017.
Harmonisere regelverk for hytterenovasjon i alle
OK. Gjennomført med innføring av hytterenovasjon i Vennesla.
kommunene innen 2020
- Oppstart 1. juli 2017.
-Oppfølging av søknader om fritak samt noe oppfølging
driftsmessig.
Gradvis erstatte små hyttepunkter med større
Pågår.
helårlige hyttepunkter innen 2020
-Nytt nedgravd punkt i Søgne etablert og åpnes i 2018.
Kartlegge behov og eventuelt innføre adgangskontroll Pågår.
på gjenvinningsstasjonene innen 2019
-Forprosjekt gjennomført.
- Behov er kartlagt. Beslutning i styret i løpet av våren.
MÅL 2: Videreutvikle tjenestetilbudet for å få økt kontroll med husholdningsavfall
Vurdere fast innsamlingsordning for grovavfall basert OK. Prøveprosjektet er avsluttet.
på erfaringer fra gjennomført prøveprosjekt innen
-Det var for liten interesse for ordningen.
2018
Vurdere å tilby mottak av containere med grovavfall Videreføring av våraksjon i borettslag og veldforeninger videreført i
fra husholdningene til sortering
2018. Mottak containere utsatt.
Håndheve krav til samtykke for innsamling av
Pågår. Avfall Sør deltar i nasjonalt prosjekt med KS/KS-bedrift m.fl.
husholdningsavfall
som utvikler elektronisk søknadsprosess.
MÅL 3: Økt bruk av nedgravde avfallsløsninger
Bidra med finansiering av nedgravde containere i
Pågår.
etablerte boligområder
-Inkludert i budsjett for 2018.
- Oppstart avventes på grunn av juridisk gjennomgang.
Utarbeide arbeidsplan for realisering av nedgravde
containere i etablerte boligområder i løpet av 2017

Pågår.
-Kort notat om alternativer er utarbeidet.

Differensiert renovasjonsgebyr for nedgravde
containere innen 2020

Pågår.
-Uttesting av gebyrmodell basert på antall innkast av restavfall i
Posebyen. Responsen er god og modellen fungerer bra mtp at de
med mye restavfall betaler mer, og at gebyrinntekter er på riktig
nivå. Uttesting videreføres i 2018. Sorteringsanalyser
gjennomføres.
-Dialog og diskusjonsmøter med SØRBBL og styreledere i sameier
og borettslag i Posebyen er gjennomført.
-Programmering for integrasjon mellom kundedatabase og
nøkkelbrikke-databasen pågår.
MÅL 4: Nye løsninger for å effektivisere innsamling og avfallsbehandling
Samarbeide nasjonalt og lokalt om felles utvikling- og Pågår.
utdanningsprosjekter
-Bidrar til finansiering av REdu utdanningsprogram (regi Avfall
Norge)
-Deltar i statistikkprosjekt og benchmarkingsprosjekt i regi av Avfall
Norge, samt Avfall Norges kommunegruppe der man har
samarbeidet blant annet om samtykke-paragrafen.
-Deltar i søknad om EU-prosjekt innen avfallsreduksjon
-Deltar i matsvinnprosjekt sammen med blant annet Kristiansand
kommune
Tilrettelegge for nye og effektive løsninger i
anbudskonkurranser

Pågår.
-Oppnådd betydelig redusert kostnad i siste innsamlingsanbud
-Økt innkjøpskompetansen med nyansettelse
-Benytter Mercell (elektronisk løsning) aktivt
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Mål, strategi, tiltak
Avfallsplan 2017-2020

Status (januar 2018)

Innføre elektronisk registrering med veiing for alle
beholdere med Rfid-brikking innen 2018
Ta i bruk nye løsninger for digital kommunikasjon

OK. Ivaretatt i ny innsamlingskontrakt, gjelder fra 2018.

Pågår.
-Tatt i bruk Workplace for intern kommunikasjon. God respons og
bra aktivitetsnivå.
- Økt satsing i budsjett 2018.
MÅL 5: Økt materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall
Innføre innsamling av plastemballasje som
OK
henteordning fra 2018
- Sekker og kroker delt ut i januar. BRL og sameier mer enn 8
boenheter har fått tilbud om dunk. Stor respons.
- Fullskala innsamling startet i februar
- Stort engasjement i media og på facebook.
Øke innsamling av glass-/metallemballasje med 50100 nye returpunkt innen 2018

Tiltak utgår.
-Styrevedtak om innføring av henteordning for glass- og
metallemballasje i løpet av 2019.
Åpne ombruksbutikk innen 2019
OK. Butikk åpnet på ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann november
2017. Gode besøk- og salgstall.
- Godt i gang med arbeidstreningsplasser (3-4 stk)
Øke materialgjenvinning gjennom kommunikasjon
Pågår.
- Økt kommunikasjonsbudsjett 2018.
-Sorteringsveiledere på 12 språk.
-Tilpasset materiell utarbeides, bl.a. plakater til oppslag i BRL.
-Stand og infobesøk til studenter, skoler mv.
Redusere matsvinn og bedre sortering av matavfall
Pågår.
gjennom kommunikasjon
-Matsvinn-prosjektet i samarbeid med Kristiansand kommune er
startet. Prosjektet har fått innvilget midler (323' totalt, herav 70' til
Avfall Sør) fra Miljødirektoratet.
- Kampanjer for bedre sortering planlegges.
-Fokus på sortering av bioavfall på stand på UiA, med utdeling av
biokurver og bioposer
Øke fokus på materialgjenvinning i neste
Pågår.
behandlingsledd
-Forberedelser til materialgjenvinning av gips
-Biogassproduksjon utredet/vurdert. Fortsatt satsing på
kompostering.
- Økt kvalitet på plastemballasje med henteordning
- Henteordning glass- og metallemballasje fra 2019.
MÅL 6: Følge myndighetskrav knyttet til miljø og ressurser
Aktivt følge med på utviklingen innen EU og Norges
Pågår.
tilnærming til sirkulær økonomi
Iverksette nødvendige utredninger for å justere
Pågår
tjenestetilbudet i god tid for å møte eventuelle nye
- Flere utredninger iverksatt.
krav som kommer
Kreve minst en helelektrisk renovasjonsbil i ny
OK. Ivaretatt i ny innsamlingskontrakt.
innsamlingskontrakt, samt Euro6-motor godkjent for -Krav om to elektriske kjøretøy
biodiesel for de øvrige (utover myndighetskrav)
-Utløst opsjon på en tredje. Prosjektet har fått innvilget midler
(inntil 2,25 mill. kr) fra Miljødirektoratet.
-Løpende vurdering om bruk av biodiesel gjennom anbudsperioden
(ikke lagt inn for 2018).
Samfunnsansvar (annet)

Kommunikasjon (annet)

- Tilrettelegging av arbeidsforhold i form av lærlingeplasser (også
krav i anbud), tilrettelegging, praksisplasser mm.
-Stor aktivitet rundt strandrydding. Helårlig løsning.
-Gratis levering ved opprydding av forsøpling på uteområder.
- Miljøfyrtårnssertifisert og Klimapartner
- Kampanje med fokus på materialgjenvinning under planlegging
- Økt aktivitet på Facebook.
- Fokus på helhetlig profilering
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Tilleggsvedtak
I den politiske behandlingen av planen ble det fattet flere tilleggsvedtak i bystyret i
Kristiansand. Disse har også vært med på å legge føringer for Avfall Sørs arbeid og
prioriteringer for 2017:
2. Bystyret anmoder Avfall Sør Husholdning om å innarbeide i ny innsamlingskontrakt krav
om 0-utslipps renovasjonsbiler som hovedmål. Dersom det er behov for alternativer skal
dette begrunnes og dokumenteres. Alternativet bør være lavutslipp.
Avfall Sør skjerpet miljøkravene i innsamlingsanbudet og satte krav om to elektrisk drevne
fullskala renovasjonskjøretøy, og opsjon på et tredje. Det ble sammen med Kristiansand
kommune søkt om Klimasats-midler fra Miljødirektoratet til å dekke 75 % av merkostnaden
ved å utløse opsjonen for det tredje el-kjøretøyet. Søknaden ble innvilget og direktoratet
bevilget 2,2 millioner kroner slik at opsjonen kunne utløses. De 3 el-kjøretøyene skal være i
drift fra 1.1.2019.
Avfall Sør tar ellers med vedtaket om 0-utslippskjøretøyer i det videre arbeidet i selskapet
med innkjøp av transportmidler. I løpet av 2017 er det kjøpt to elektrisk drevne
tjenestebiler. Det er også lagt til rette for lading av elbiler ved flere av Avfall Sørs anlegg.
6. Bystyret i Kristiansand er positiv til å etablere henting av glass og metall hos husstandene,
men før endelig vedtak gjøres, må kostnadene kvalitetssikres. Og administrasjonen gis
fullmakt til å sette dette i verk så sant prisen er innenfor de rammer som er gitt.
Styret i Avfall Sør vedtok 07.09. å innføre henteordning for glass- og metallemballasje hos
alle husstander i Kristiansandsregionen. Basert på erfaringene i andre selskaper er foreslått
løsning å tilby en 140 liters beholder som standard, og ha henting hver 8. uke. Oppstart for
henteordning for glass- og metallemballasje vil være i løpet av 2019.
Beregninger viser at henteordning for glass- og metallemballasje vil koste i størrelsesorden
1,26 mill. kroner per år, omregnet til 23 kr/boenhet/år. Det er beregnet økt
materialgjenvinning på om lag 1 prosentpoeng ved innføring av tiltaket.
7. Ombruksbutikk etableres ikke. Dagens ordning med bruktbu/brukthaller videreføres.
Avfall Sør organiserer tiltaket, slik at tiltaket fungerer etter intensjonen for brukerne og de
ansatte
Avfall Sørs intensjon med å etablere bruktbutikk er ikke å tjene penger på ombruket, men å
få til en løsning som:
1. Bedre ivaretar besøkende på gjenvinningsstasjonen
2. Bedre ivaretar de ansatte
3. Fortsatt ivaretar de som ønsker rimelige ombruksvarer.
4. Gir inntekter via salg av ombruksvarer som kan dekke noe av de ekstra
driftskostnadene.
5. Gir større muligheter for arbeidslivstrening via Varodd eller lignende.
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Avfall Sør jobbet våren 2017 med utvikling av ulike løsninger for ombruk, og styret vedtok
den 8.5. å etablere ombruksbutikk på den nye gjenvinningsstasjonen på Mjåvann.
Butikkleder og en –medarbeider ble ansatt tidlig på høsten 2017, etter å ha fått over 300
søknader på stillingene.
Gjenvinningsstasjonen åpnet den 10.10. Fra dette tidspunktet ble det samlet varer til
butikken, som deretter var klar for åpning 18.11. Butikken har så langt vært en formidabel
suksess:
 Besøkstallene er jevnt høye, med 200-250 besøkende på vanlige dager. Lørdagene er
betydelig høyere.
 2 fast ansatte i 100% stillinger økes til 3 stk.
 Til enhver tid 4-6 personer i arbeidstrening
 Budsjettert omsetning på kr. 2.4 mill.
 Positive oppslag i media fører til økte besøkstall
 Bransjen legger merke til en bruktbutikk utenom det vanlige, og flere kommuner og
selskaper har vært på besøk og flere er ventet senere
 Mengden varer til ombruk økes stadig, og det er mange muligheter for videre
utvikling.
Oversendelsesforslag:
Bystyret anmoder styret i Avfall Sør Husholdning vurdere å fremskynde prosjektarbeidet
knyttet til biogass.
Avfall Sør har innhentet bransjekunnskap ved å engasjere Mepex AS for å utarbeide en
overordnet rapport vedrørende mulig etablering av anlegg for Biogass/Biosubstrat hos
Avfall Sør. Rapporten er deretter sett opp mot Avfall Sørs eksisterende komposteringsanlegg
for å kunne vurdere fortsatt drift av dagens komposteringsanlegg eller om Avfall Sør bør
vurdere biogass/biosubstrat.
Biogass
For å kunne etablere lønnsom produksjon av Biogass trengs det relativt store volumer med
bioavfall og slam. Det er relativt begrenset volum i Avfall Sør i dag, og totalt sett er det kun
12000 tonn som er aktuelt for biogassproduksjon. Nyetablerte biogassanlegg i Norge er alle
på over 30 000 årstonn, mens det totale volumet i Agder vil være inntil 17 000 årstonn.
Innvesteringen i et biogassanlegg vil ligge på NOK 120-200 mill. Med tanke på de store
kostnadene samt det begrensede volumet av bioavfall og ikke allerede utråtnet slam, har
Avfall Sørs administrasjon anbefalt å ikke gå videre med produksjon av biogass.
Biosubstrat
Det finnes lite erfaringsgrunnlag fra norske substratanlegg, men basert på data fra nyere
danske anlegg vil et anlegg med ønsket kapasitet ha en investeringskostnad på NOK 20-30
mill. Anbefalingen fra Mepex er mer positiv i forhold til biosubstrat, men sett opp mot
eksisterende kompostanlegg er dette heller ikke et prosjekt som administrasjonen
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anbefaler. Dette begrunnes med manglende volum og for stor usikkerhet knyttet til
økonomi og drift av anlegget. Ikke minst er det helt avgjørende at Avfall Sør har
avskrivninger på NOK 29,2 mill. gjenstående på kompostanlegget.
Kompostering
Ved bortfall av bioavfall fra kompostanlegget vil komposteringen av slam måtte bære en
større del av kostnadene enn i dag. Med tanke på gjenstående avskrivninger på
kompostanlegget er det viktig å sikre mest mulig volum gjennom anlegget for å få best mulig
økonomi ut av de eksisterende investeringene. Nettopp derfor er det slik Avfall Sør ser det
ikke ønskelig å sende bioavfall fra Avfall Sør til andre anlegg.
Avfall Sør vurderer også at det ikke er aktuelt å avslutte komposteringen av slam på
Støleheia da våre eiere er helt avhengig av å få behandlet slammet på en miljømessig og
kostnadseffektiv måte og i henhold til et strengt lovverk i gjødselvareforskriften før det kan
avsettes. Slammet må hygieniseres (behandles for å fjerne smittestoffer) før avsetning, og
kompostering er en godkjent hygieniseringsmetode. Slammet kunne vært behandlet ved
Odderøya renseanlegg, men det er ikke aktuelt å kjøre det dit pga trafikale begrensninger
inn til anlegget.
Vedlikehold av komposteringsanlegget er relativt forutsigbart og selv om vi står ovenfor en
investering på NOK 5 mill i 2018 til nytt siktebygg, mener administrasjonen at den mest
økonomiske løsningen for Avfall Sør vil være å fortsette med dagens kompostanlegg. Først
når anlegget er langt mer avskrevet bør man vurdere alternativene.
Rapport fra Mepex vedr. Biogass og biosubstrat er vedlagt.

Kristiansand 22.2.2018

Elisabeth A. Helle
Avdelingsleder Kunde og innsamling

Vedlegg
Vedlegg 1 – Styresak fra Avfall Sør AS vedr. bruktbutikk
Vedlegg 2 – Rapport/Notat fra Mepex vedr. biogass og biosubstrat vs kompostering.
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Signatur

Vedr.: Innledende vurdering av biogass- eller substratanlegg
for Avfall Sør
1 Innledning
Avfall Sør skal ta en beslutning om å videreføre/reinvestere i eksisterende komposteringsanlegg på
Støleheia eller velge andre løsninger herunder etablere eget biogassanlegg eller biosubstratanlegg.
Det er bedt om en kort vurdering av:





Investeringsbehov ved etablering av biogassanlegg og/eller biosubstratanlegg.
Fordeler/ulemper med de forskjellige løsningene.
Markedssituasjonen for biogass framover.
Markedssituasjonen for kompost/jordprodukter

Det understrekes at gode og presise svar på dette krever mer omfattende vurdering og kontakt
med markedet. Foreliggende notat må derfor ses på som en foreløpig vurdering basert på den
kjennskap Mepex har til biogassbransjen. Det har ikke vært mulig å sjekke alt tallmateriale.

2 Avfallsmengder og substrat
2.1 Dagens mengder til kompostering
Dagens avfallsmengder inn til Støleheia omfatter bioavfall fra husholdninger og næringer samt
avløpslam som til dels allerede er utråtnet.

Råvare i dag

Selvkost
(tonn)

Bioavfall

5 844

Slam – råslam

6 193

Slam – utråtnet på
renseanlegg
Slam - pellets
SUM

7 562
19 599

Næring
(tonn)
2 469

SUM

Merknad
8 313
6 193

4 725
1 231
8 425

Tabell 1: Dagens avfallsmengder til Støleheia
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Ingen langsiktige avtaler
med næringslivet
3.700 tonn skal knyttes til
renseanlegg

12 287
1231
Varierer fra år til år
28 024

Notat

2.2 Framtidig mengder til biogass
En del av avløpsslammet er allerede utråtnet og ytterligere mengder vil knyttes til slamanlegg
framover. Det er ikke aktuelt å ta denne tonnasjen inn i et framtidig biogassanlegg, med mindre
man finner det lønnsomt å flytte biogassproduksjonen av alle råvarene til ett anlegg. Dette er ikke
vurdert her. Aktuelle mengder til et framtidig biogassanlegg er derfor som vist nedenfor.

Råvare biogass
Bioavfall
Slam – råslam
Slam - pellets
SUM

Selvkost
(tonn)
5 844
2 493
8 337

Næring
(tonn)
2 469
1 231
3 700

SUM
8 313
2 493
1 231
12 037

Tabell 2: Aktuelle avfallsmengder til framtidig biogassanlegg

2.3 Andre ressurser til biogassanlegg
Det er ikke rom for å gjennomføre noen kartlegging av tilgjengelige biogassressurser i dette
prosjektet, men vi kan peke på noen muligheter.
Det er fortsatt mye matavfall i restavfall både fra husholdninger og næringer. Nasjonalt krav om
utsortering og tiltak for å øke kildesortering av matavfall kan øke mengdene noe. Det gjelder
spesielt fra næringer som i dag ikke har krav til kildesortering. Matavfall fra husholdninger
(selvkostområdet) og fra næring med avfall av samme art og mengde vil være emballert. Dette
matavfall krever omfattende forbehandling, men kan også mottas til høyere pris. Matavfall fra
storhusholdninger er svært velegnet til biogassproduksjon, men dette er ofte mer
konkurranseutsatt og medfører lavere mottakspriser. Det vil også være noe produksjonsavfall og
produksjonsspill fra matproduksjon som er velegnet for biogassproduksjon.
Husdyrgjødsel og deler av landbruksavfallet er velegnet som råstoff til biogassproduksjon. Det er
normalt lav mottakspris for råvaren inn til anlegg. Statlig tilskuddsordning kan dekke opp noe av
transportkostnaden. Det finnes gode indisier på at totalproduksjonen av biogass øker når man
råtner matavfall og husdyrgjødsel sammen. Mottak av husdyrgjødsel bør foregå gjennom
langsiktige avtaler med gårdbrukere og knyttes til avsetningen av bioresten. Totaløkonomien i et
slikt system kan være interessant.
Selv om det er lite landbruk i Vest-Agder, viser en grov kartlegging at det totalt sett kan være
400 000 tonn husdyrgjødsel1 som vist i tabellen nedenfor. Tallene er selvsagt svært usikre og sier
ikke noe om hva som er teknisk og/eller økonomisk tilgjengelig, men gir en indikasjon på at det er
et potensial her.

1

Data basert på 2015 tall.
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Husdyr
Hester
Storfe
Sau
Svin
Høner
Slaktekylling
SUM

Antall dyr
1 377
22 702
54 601
5 638
42 215
80 133

Mengde gjødsel pr
Total gjødselmengde
dyr (kg/år)
(Tonn/år)
9 000
12 393
14 000
317 828
1 000
54 601
2 000
11 276
35
1 478
10
801
398 377

Tabell 3: Estimat over husdyrgjødsel i Vest-Agder

2.4 Ressurser i naboregioner
Etablering av biogassanlegg krever betydelige substratmengder for å kunne oppnå god og
økonomisk drift. Det er derfor fornuftig å vurdere samarbeide med naboregioner. Øvrige
kommuner og selskaper i Vest-Agder har ca. 2 000 tonn matavfall. Aust-Agder har samlet sett 5 – 6
000 tonn matavfall fra husholdninger. Det må også regnes med at det vil være noe næringsavfall i
Aust-Agder. Totalt for Agder fylkene vil man da komme opp i ca. 16 - 17 000 årstonn matavfall fra
husholdninger og næringer. Kanskje opp mot 20 000 tonn dersom det innføres nasjonalt krav om
utsortering av matavfall. Det er selvsagt mulig å få inn ytterligere mengder i markedet, men
generelt er både Rogaland og Telemark/Vestfold dekket med egne anlegg.

3 Tekniske anlegg
3.1 Biogassanlegg
Et biogassanlegg for matavfall vil omfatte følgende hoveddeler:







Mottaksanlegg for matavfall og andre substrat
Forbehandlingsanlegg inkludert rejekthåndtering
Hygienisering
Biogassreaktorer
Anlegg for håndtering av biorest
Anlegg for gasshåndtering

I tillegg vil det kunne være ulike andre anlegg og funksjoner som gasskjel (for energiproduksjon til
anlegget), vannrenseanlegg, luktrenseanlegg, ventilasjonsanlegg mm.
Mottaksanlegget vil normalt være en hall med porter der biler kan kjøre inn og tømme avfallet i en
bunker e.l. Matavfallet transporteres deretter til forbehandlingen vha skruetransportør,
traverskran e.l. Forbehandlingen vil normalt bestå av grovkverner for åpning av poser og
grovkverning av avfallet, magnetseparatorer for å fjerne jern og annet magnetisk, anlegg for
separering av plast og fiber (Biosep, Strainpresse o.l.) og anlegg for å fjerne sand og andre tunge
partikler (hydrosykloner). Matavfallet blir her tilsatt spedevann som bidrar til å løse opp avfallet,
bryte ned tunge forbindelse og gjøre avfallet til et pumpbart substrat. Noen anlegg benytter
pulper-teknologi der oppdeling tilsetting av spedevann og separering skjer i samme prosess.
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Fra forbehandlingen går substratet til hygieniseringstrinnet som sikrer hygienisk kvalitet på
substratet før det pumpes inn i reaktortankene der gassproduksjonen skjer.
Gassen må lagres i gassklokke og oppgraderes dersom man ønsker å avsette gass dom drivstoff
eller har mulighet til å levere gass til et naturgassnett.
Bioresten kan best leveres direkte fra anlegget som flytende biogjødsel eller avvannes og leveres
som fast biorest. Biovannet etter avvanning kan eventuelt også benyttes som gjødsel. Avsetning
som flytende gjødsel krever betydelig lagerkapasitet enten på anlegget eller lokalt i
landbruksområdene der biogjødsla skal anvendes.
Tilsetning av enzymer til biomassen kan gi god økonomi ved at gassproduksjonen blir raskere og
utbyttet høyere. Dette kan enten gi større gjennomstrømning eller behov for noe mindre
gassklokker.

3.2 Substratanlegg
Et substratanlegg er i realiteten det samme som forbehandlingen på et komplett biogassanlegg og
kan være et satellittanlegg til et hovedanlegg. Substratanlegget vil i hovedsak bestå av:





Mottak for avfallet som skal behandles
Utstyr for neddeling og separering
Utstyr for rejekthåndtering
Substratlager

Teknikkene som anvendes kan allikevel være ulike. I anleggene som er etablert i dag benyttes en
rekke teknikker; kvern/poseåpner, separatorer, pulpere, mixere, hydrosykloner, magneter osv. er
blant teknikkene som benyttes. De fleste anleggene baseres på våte prosesser, men også
konsepter basert på tørr sortering finnes. Norsk Biogass AS har utviklet et komplett
forbehandlingsanlegg basert på biosep-teknologien.
Det er få anlegg i Norge og ingen av dem er representative for anlegg som man ville bygget i dag. I
Danmark er det flere nye substratanlegg som produserer biosubstrat fra matavfall fra
husholdninger og næringer. Substratet leveres til biogassanlegg i landbruket. NC Miljø er
markedsledende, har flere anlegg og behandler 120 000 tonn i året. http://ncmiljoe.dk
Det kanskje mest interessante anleggskonseptet er Ecogi-anlegget som baserer seg på pulper
teknologi og som oppnår svært høy renhet på substratet. http://ecogi.dk
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4 Økonomi
4.1 Biogassanlegg
Det er begrenset med sammenlignbare data over investeringskostnader i nye biogassanlegg da alle
kostnader sjelden er tatt med. Avfall Norges utredning angir en kostnad for norske anlegg på 2 800
– 8 900 kr/tonn, korrigert for prisstigning. Dette er et svært stort spenn som viser at det ikke er så
enkelt å sammenligne anleggene uten å gå inn på de ulike konseptene.
Noen norske anlegg som er etablert de siste årene er vist nedenfor:
Anlegg
Romerike biogassanlegg
Grødaland biogassanlegg
Greve biogassanlegg
Mjøsanlegget

Kapasitet
Investering
Kr/tonn
50 000
450 000 000
9 000
70 000
500 000 000
7 143
130 000
350 000 000
2 692
30 000
150 000 000
5 000

Tabell 4: Investeringer i nye norske biogassanlegg

Greve Biogassanlegg har kapasitet til å behandle 60 000 tonn flytende husdyrgjødsel som ikke
trenger den sammen forbehandlingen som husholdnings og næringsavfall. Nytt Mjøsanlegget
kunne benytte noe av den gamle bygningsmassen og har trolig spart noen kostnader på dette.
På skjønn anser vi at det bør regnes NOK 5 000 – 7 000 kr/årstonn i investeringskostnad.
Anleggene som er bygget i Norge er store, og det minste anlegget som er bygget de senere årene er
på 30 000 tonn. Mindre anlegg må regne høyere investeringer enn det som er angitt ovenfor.
Enova gir inntil 30 % støtte av godkjente kostnader til biogassanlegg gjennom Energifondet.
Godkjente kostnader vil være de deler av prosessen som bidrar til energiproduksjonen.
Årlige driftskostnadene kan ligge i området 200 - 300 kr tonn noe som gir en samlet kapital og
driftskostnad på 700 – 800 kr/tonn.

4.2 Substratanlegg
Forbehandlingstrinnet krever mye kostbart og til dels krevende prosessutstyr. For en komplett
biogassprosess er det vanlig å regne at forbehandlingen krever ca. 30 % av investeringene, men
dette vil være avhengig av råvarens sammensetning. Alle biogassanleggene for matavfall som er
bygget de siste årene har egen forbehandling for den emballerte delen av råvaren. I Norge i dag er
det bare Lindum ressurs og gjenvinning og Ole Haug Nes Gård som er rene substratanlegg og som
selger substrat i markedet. Norsk Gjenvinning har nylig åpnet et tørkeanlegg for matavfall i Bergen.
Tørking kan være et alternativ til tradisjonell forbehandling dersom produktet skal transporteres
over større avstander.
Tallmateriale fra danske anlegg angir investeringer i bygg og anlegg mellom NOK 20 og 30 millioner,
korrigert for prisstigning og kronekurs. Det gjelder anlegg som har kapasitet til å behandle 10 000
tonn pr år på ett skift. Det må tas forbehold om prisene er representative for norske forhold.
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Det må forventes at driftskostnaden for forbehandling inkludert rejekthåndtering ligger på 30-40 %
av totalt drifts- og kapitalkostnader for biogassanlegget. Benchmarking av flere norske og svenske
anlegg angir en medianverdi for forbehandlingskostnaden på SEK 520 pr tonn.2 Dette kan gi en
indikasjon på drifts- og kapitalkostnadene til et substratanlegg. Variasjonsområde var riktignok stort
og beste anlegg (benchmark) hadde en kostnad på SEK 240 pr tonn.
Dette henger ganske godt sammen med data fra danske anlegg som angir en driftskostnad inkluder
avskrivning og rente på mellom NOK 500 og 600, korrigert for prisstigning og kronekurs. En dobling
av kapasiteten fra 10 000 tonn/år til 20 000 tonn år vil kunne redusere kostnaden med i
størrelsesorden 100 kr/tonn.

5 Fordeler/ulemper
Det har ikke vært grunnlag for å gå inn i en teknisk vurdering av de ulike løsningene innenfor dette
prosjektet. Det er derfor gitt en overordnet vurdering av biogassanlegg vs substratanlegg.
Biogassanlegg og forbehandlingsanlegg vil være to svært ulike konsepter med svært ulik
investeringsramme. Stordrift er en forutsetning for å få god lønnsomhet i anleggene, og dagens
avfallsmengde i Avfalls Sør er ikke tilstrekkelig for å oppnå stordriftsfordeler. Dersom man skal gå
videre med tanken om et komplett biogassanlegg må avfall fra en større region samles inn. Alt
matavfall og slam (som ikke behandles på slamanleggene) i Agderfylkene bør tilføres et slikt anlegg.
Samtidig bør det tas inn en andel husdyrgjødsel som en del av råvaren. En del av gjødsla, som kuog svinegjødsel, har lavt energiinnhold og høyt vanninnhold. Erfaring fra Greve biogass viser at
bruk av gjødsel sammen med matavfall vil kunne bidra til å stabilisere biogassprosessen og øke
gassutbyttet. Ettersom det er lav tørrstoffinnhold i råvaren vil husdyrgjødsel bidra til å redusere
behovet for spedevann, noe som gir kostnadsreduksjoner.
Kombinasjonen av biogassproduksjon og kompostering kan gi betydelig fleksibilitet for framstilling
av ulike typer gjødsel- og jordprodukter.
Med de avfallsmengdene som Avfall Sør får inn i dag, kan et biosubstratanlegg være et godt
alternativ til et komplett biogassanlegg, og en vesentlig lavere innvestering. Det bør allikevel søke å
få inn større avfallsmengder enn dagens drøy 8 000 tonn. Kapasiteten på de minste
substratanleggene ligger rundt 10 000 årstonn.
For begge anleggene gjelder det at gode markedsvurderinger må gjennomføres.

6 Markedssituasjonen
6.1 Biogass
Biogass fra biogassanlegg benyttes mer og mer som en fornybar drivstoffkilde.

2

Benchmarking för effektivare biogasproduktion (Energigasteknik 2017)
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For bruk av biogassen som drivstoff må den oppgraderes til drivstoffkvalitet enten som komprimert
biogass (CBG) levert på flaskebatterier (flak) eller flytende biogass (LBG) levert på tank/tankbil. LBG
krever høyere kostnader, men gjør det mulig å transportere drivstoffet lengre til sluttbruker.
Biogass Oslofjord forventer økende etterspørsel etter biogass som drivstoff fram mot 20203. For
biogass til drivstoff vil det primært være offentlige aktører (buss) som driver fram utviklingen, men
også innen for lastebiltransportsektoren vil det kunne bli økt etterspørsel. Bruk av miljøkriterier i
offentlige anskaffelser driver en slik utvikling framover. Flere bilprodusenter kommer nå med
tunge lastbiler basert på biogass som drivstoff.
Biogass har fått konkurranse fra andre drivstoff, spesielt fra el. Dette har de merket i Sverige som
bl.a. har satset på biogass til personbiler (fordonsgas). Det vil foreløpig ikke være samme
konkurransesituasjonen innen tunge kjøretøyer, men de første eldrevne lastebilen er på vei inn i
det norske markedet. Biogass vil trolig allikevel ha en fordel i dette segmentet. Det kan også finnes
nisjemarkeder som ennå ikke er utviklet. I et klima- og miljøperspektiv vil biogass fullt ut kunne
konkurrere med el.
Avsetning av biogass kan både vurderes i et lokalt og et regionalt perspektiv. Lokal avsetning til
busser, renovasjonsbiler, andre offentlige kjøretøy må sikres. Skal biogass være et alternativ for
tungtransport er det både behov for volum og tankstasjoner nær hovedveiene.

6.2 Biorest
Bioresten fra et biogassanlegg har høyt næringsinnhold og vil kunne benyttes som en delgjødsling
på landbruksarealer, og dermed oppnå klima- og miljøgevinster. Det er arbeidet mye med å
dokumentere egenskapene til biogjødsla og hvilke fordeler denne gir for landbruket. Det er
etterspørsel etter dette produktet, men ettersom markedet er svært lokalt, vil det være behov for
betydelig innsalg mot landbruket i Vest-Agder.
I denne sammenhengen er det viktig å spille på lag med sentrale aktører i landbruket. Avsetning av
biorest som flytende biogjødsel innebærer dessuten en betydelig logistikkutfordring ettersom det
skal transporteres store volumer. Lokalisering av biogassanlegget nær brukerne av biogjødsel er
derfor en viktig suksessfaktor. Utfordringen knyttet til avsetning av bioresten anses som vesentlig
større enn utfordringen knyttet til avsetning av biogassen. Avsetning av biorest må dessuten
fortsatt regnes som en kostnad for anleggseier. Over tid kan dette endre seg.

6.3 Biogassubstrat
Markedet for biogassubstrat ansees som uproblematisk, men det er en usikkerhet knyttet til pris
som må kartlegges nærmere. Danske biogassanlegg etterspør substrater med høyt energiinnhold
og prisen har vært positiv i flere år. Det er en betydelig transportavstand og noen har arrangert
båttransporter for mer kostnadseffektiv transport. Transport og behandling vil totalt sett være en
kostnad som kommer i tillegg til behandlingskostnaden på substratanlegget.

3

Markedsrapport biogass Oslofjordregionen
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Også svenske anlegg har etterspurt substrat, men biltransport fra Kristiansand vil trolig bli høyere
enn båttransport til Danmark. Avsetning lokalt til slamanlegg kan være et alternativ, men
forutsetter at lovpålagt hygienisering gjennomføres.

7 Oppsummering – konklusjon
Det er begrensede avfallsressurser i Avfall Sør og ikke grunnlag for å etablere et eget biogassanlegg.
Biogassanlegg er investeringsintensivt og krever store avfallsressurser for å oppnå
stordriftsfordeler. Dersom man ønsker å se nærmere på en slik løsning bør det satses på et
regionalt samarbeid i begge Agderfylkene. I tillegg bør anlegge inngå samarbeide med lokale
gårdbrukere for å ta inn en andel husdyrgjødsel. Investeringskostnadene for et biogassanlegg kan
ligge i området 5 000 – 7 000 kr/tonn.
Et biosubstratanlegg kan være et godt alternativ for Avfall Sør, men også for et slikt anlegg bør
avfallsgrunnlaget økes fra dagens drøyt 8 000 tonn/år. Det er lite erfaringsgrunnlag fra norske
substratanlegg, men basert på data fra nyere danske anlegg vil et anlegg med kapasitet 10 000 tonn
ha en investeringskostnad på NOK 20 – 30 mill.
Matavfall til biogassproduksjon vil være et miljøprosjekt som vil øke miljø- og klimaeffekten fra
dagens kompostering. Anlegget bør selges inn som et miljø- og klimatiltak og grundige
samfunnsøkonomiske vurderinger bør derfor legges til grunn. Før beslutning om anleggsetablering
tas må det dessuten gjennomføres grundige lønnsomhets- og markedsanalyser. Generelt har
biogassbransjen hatt for lite fokus på lønnsomhet, noe som har ført til betydelig økonomiske
utfordringer i en oppstartfase. Teknisk kan biogass/biosubstrat være krevende prosesser, men
dette er normalt løsbart. Det viktigste er allikevel å sikre avsetning av produktene og hvilke
kostnader/inntekter dette medfører. Langsiktig avsetning av hovedmengden av produkter må være
på plass før beslutning om etablering tas.
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Ombruksløsning ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann
Sammendrag
Avfall Sør har lagt til rette for ombruk i etablerte brukthaller på Mjåvann og Sørlandsparken
gjenvinningsstasjon, og bruktbuer (containere) på Høllen Vest og Støleheia
gjenvinningsstasjon. Brukthallene på Mjåvann og i Sørlandsparken fungerer dårlig, både for
ansatte og kunder som leverer inn gjenstander. Det oppleves ubehagelig når varene tas ut
av hendene på dem som skal levere, eller hentes i bilene.
I Avfallsplanen for 2017 – 2020 er et av tiltakene for å øke materialgjenvinningsgraden at
det skal etableres ombruksbutikk innen 2019. Kristiansand bystyre har imidlertid i
forbindelse med vedtak av avfallsplanen for 2017-2020 kommet med et tilleggsvedtak om at
dagens ordning videreføres.
Avfall Sør har etter ny vurdering fremdeles ønsker om å etablere og selv drive
ombruksbutikk på den nye gjenvinningsstasjonen på Mjåvann begrunnet med at det vil føre
til:
 Bedre omdømme for Avfall Sør
 Bedre forhold for besøkende på gjenvinningsstasjonen
 Bedre arbeidsforhold for de ansatte
 Fortsatt rimelige ombruksvarer
 Inntekter via salg av ombruksvarer som kan dekke noe av driftskostnadene
 Muligheter for arbeidslivstrening
 Bedre kontroll av ombruksmengder
Etablering av butikk medfører mindre endringer i prosjektet, og er forventet dekket innenfor
dagens investeringsbudsjett for ny gjenvinningsstasjon.

Forslag til vedtak:
1.

Styret godkjenner at Avfall Sør for å forbedre forholdene for kunder og ansatte
etablerer ombruksbutikk på Mjåvann Gjenvinningsstasjon, forutsatt dispensasjon
om tillatelse til handelsvirksomhet på anlegget.

2.

Styret godkjenner at ombruksbutikken skal drives av Avfall Sør.

Avfall Sør AS, Pb. 4094,| 4689 Kristiansand - Besøksadresse: Vige havnevei 90, 2. etasje, Kristiansand
Tlf: 38 17 70 70 – post@avfallsor.no – avfallsor.no
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Bakgrunn for saken
Ombruk i Avfall Sør - historikk
Avfall Sør har siden 1996 hatt tilbud om ombruksløsning på en eller flere av
gjenvinningsstasjonene. Den første løsningen var en containerløsning i Sørlandssparken der
kundene satte fra seg ombruksvarer og Fretex hentet etter avtale. Denne løsningen ble
etter hvert avsluttet pga. at Fretex hentet ut små mengder. Etter hvert er det blitt etablert
brukthaller/bruktbuer på alle gjenvinningsstasjonene der kunder kan sette fra seg og hente
ut ombruksvarer. Det er etablert brukthaller på de to store gjenvinningsstasjonene Mjåvann
og Sørlandsparken, mens Høllen Vest og Støleheia har bruktbuer (containerløsning). Et
estimat med grunnlag i stikkprøver viser at det ble levert ut 664 tonn ombruksvarer fra
gjenvinningsstasjonen i 2016, hvorav 539 tonn fra de to største stasjonene.
Ombruk er viktig fordi det gir brukbare ting lengre levetid, reduserer produksjon av nye
varer og hindrer at avfall oppstår. På våre gjenvinningsstasjoner får kundene oppfordring og
veiledning til å levere brukbare ting som ombruksvarer.

Ombruk i Avfallsplan 2017-2020
I Avfall Sør sin Avfallsplan for 20172020 legges det til rette for økt
aktivitet øverst i avfallspyramiden.
Også nasjonale føringer, som ny
nasjonal avfallsstrategi, tar
utgangspunkt i avfallspyramiden
med oppfordring til ombruk. I tillegg
omhandler arbeidet med sirkulær
økonomi om å ta vare på brukte
ressurser gjennom ombruk,
reparasjon og gjenvinning av
materialer.
Dette er også i tråd med EU, som i
nylig vedtatte mål for sirkulærøkonomien sier at innen 2030 skal 70% av alt
husholdningsavfall materialgjenvinnes eller forberedes til ombruk.
Et av tiltakene i Avfall Sør sin Avfallsplan for 2017-2020 er å åpne ombruksbutikk innen
2019. Avfallsplanen er vedtatt i alle eierkommunene vinteren 2017. Vedtaket fra
Kristiansand bystyre (sak 11/17 - 1.februar 2017) inkluderer flere tilleggsvedtak, der
vedtak 7 omhandlet ombruksløsning:
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Bakgrunnen for dette vedtaket virker å være at ombruksvarene skal være rimelige og
komme de innbyggerne som har bruk for det til gode.
Erfaringer med brukthaller
Ved etablering av brukthallene var tanken at driften ville kreve liten bemanning, og
bemanningen er av kostnadsmessige hensyn derfor forsøkt holdt på et lavt nivå. Erfaringen
viser dessverre at ordningen krever en betydelig oppmerksomhet fra de ansette, og
bemanningen må økes avhengig av trafikken til stasjonen.
Dagens brukthaller har store utfordringer med kunder som oppfører seg uhøflig og forsyner
seg av ombruksvarer før de settes inn i brukthallene. Noen av kundene oppfører seg
truende både ovenfor ansatte og andre kunder som skal sette ombruksvarer inn i
brukthallene. Det er nå mange som ikke lenger vil levere til ombruk hos Avfall Sør.
Forhåpentligvis leveres dette til ombruk andre steder, men vi ser også at mye går i
restavfallet.
Det er kjent at flere bruktbutikker henter varer hos oss. Det er også sannsynlig at en del av
møblene og inventaret sendes videre til andre land.
Mulige alternativer for ombruk på ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann
Arbeidet med ny gjenvinningsstasjon startet i 2016. Vurderinger av ombruksløsning har hele
tiden vært en viktig del av prosjektet. For å bedre forholdene for våre kunder og ansatte ble
det tidlig besluttet at det som et minimum skulle være adskilte områder for inn- og
utlevering av ombruksvarer, med egen parkeringsplass ved utleveringsområdet.
Det er dermed tre alternative løsninger for ombruk som alle kan iverksettes på den
planlagte gjenvinningsstasjonen:
A. Brukthall med gratis ombruksvarer driftet av Avfall Sør
B. Ombruksbutikk driftet av Avfall Sør
C. Ombruksbutikk driftet av ekstern attføringsbedrift
- Krever garderober, spiseplass og kontor for en ekstern aktør.
Fordeler ved drift av ombruksbutikk i forhold til dagens løsning
En butikkløsning vil:
 Bedre ivareta besøkende på gjenvinningsstasjonen
 Bedre ivareta de ansatte
 Fortsatt ivareta de som ønsker rimelige ombruksvarer.
 Gi inntekter via salg av ombruksvarer som kan dekke noe av de ekstra
driftskostnadene.
 Gi større muligheter for arbeidslivstrening via attføringsbedrifter.
 Gi nye muligheter for kontroll av ombruksmengder
 Sist, men ikke minst, vil en ombruksbutikk øke Avfall Sørs omdømme på dette
området. Butikken kan også brukes i kommunikasjonsarbeid.
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Det er viktig å poengtere at dersom det skal etableres en ombruksbutikk (uavhengig om
Avfall Sør eller en attføringsbedrift drifter den), vil hovedfokus være stort omløp av varer,
altså lave priser. Inntekten vil bidra til å dekke deler av utgifter til drift. Resten av utgiftene
vil dekkes over renovasjonsgebyret.
Erfaringer fra andre avfallsselskaper
Avfall Sør har innhentet erfaringer fra andre selskap i avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Selskapene har ulike ombruksløsninger, men en generell anbefaling er å etablere
ombruksbutikk, og de fleste driver denne selv. Det viktigste med egen drift er det positive
bidraget til omdømme og profilering som en egen butikk gir.
IVAR etablerte ny Byttebu i 2016 som erstatning for et tidligere ombrukstelt. De hadde
samme utfordringer i ombruksteltet som vi opplever i brukthallene. Den nye Byttebua har
egen inn- og utlevering, og de er fornøyd med forbedringen. De unngår nå kamp om avfallet
ved levering, men opplever imidlertid fortsatt kamp om ombruksvarene i utleveringsdelen.
Det er behov for Securitasvakter i de travleste periodene. Driftslederen på
gjenvinningsstasjonen ønsker derfor å etablere en betalingsløsning.
Agder Renovasjon har gjenbruksbutikk i Heftingsdalen. Butikken ble tidligere driftet av en
attføringsbedrift. De avsluttet imidlertid samarbeidet for å drive butikken selv.
Hovedårsaken var at de ønsket å inkludere butikken i egen drift, slik at de kunne bruke
butikken i kommunikasjonsarbeid.
I MAREN driver Mindus (eid av Varodd) gjenbruksbutikken. Begge parter er veldig fornøyde
med opplegget, og Maren ønsker å bruke tiden på sin kjernevirksomhet, ikke drive butikk.
Mindus har 1 – 2 fast ansatte, annen bemanning er arbeidssøkere (personer på ulike tiltak).
Innherred Renovasjon har to Bruktbo-butikker som de drifter selv. De er veldig fornøyd
med å ha tiltaket i egenregi og synes det er en veldig styrke for selskapets omdømme og
profilering.
Økonomi ved butikkdrift
Ingen av de nevnte selskapene har en total oversikt over driftskostnader til
ombruksbutikkene, siden butikkene er en integrert del av annen virksomhet. Vi har fått
opplyst at inntekten for ombruksvarer dekker omtrentlige lønnskostnader til de ansatte som
arbeider i butikkene. Agder Renovasjon oppgir at de i 2016 hadde en inntekt i butikken på
omtrent 1.8 millioner. Økt mengde til ombruk medfører en besparelse på
behandlingskostnader på annet avfall.
Økte driftskostnader (bemanning) for butikkdrift må også sees i sammenheng med hvordan
en god brukthall bør bemannes. Vi vurderer det slik at forskjellen i bemanning mellom en
god brukthall og butikk er relativt liten, cirka ett årsverk.
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Nødvendige tilpasninger for å kunne oppgradere til butikk på ny gjenvinningsstasjon
Det er helt siden oppstart av prosjektet for ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann vært tatt
høyde for at det kunne bli aktuelt med en ombruksbutikk. Etablering av butikk medfører
dermed mindre bygningsmessige endringer som vil kunne dekkes av dagens
investeringsbudsjett for ny gjenvinningsstasjon. Hvis butikken ikke skal driftes av Avfall Sør,
vil det være behov for noen flere tilpasninger i forhold til spiserom og kontor. Vi har ikke
kostnadsberegnet dette.
Det en utarbeidet en egen forskrift: Regional planbestemmelse for handelsetablering og
senterstruktur i Kristiansandsregionen, Aust-Ager og Vest-Agder, som sier at det ikke er tillat
å etablere eller utvikle handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på mer enn 3 000 m2
utenfor sentre listet opp i planen. Mjåvann er ikke et slikt senter og har i dag oversteget
grensen. Vi må derfor søke dispensasjon fra denne forskriften.
Oppsummering ulike løsninger
Oversikten under viser hvordan Avfall Sør vurderer de tre ombruksløsningene:
Tema
1. Ivaretar rimelige
ombruksvarer
2. Ivaretar kunder som
leverer ombruksvarer
3. Ivaretar kunder som
henter ombruksvarer
4. Ivaretar de ansatte
5. Vurderte inntekter
6. Vurderte utgifter
Drift*
7. Vurderte utgifter
bemanning
8. Mulighet for
arbeidslivstrening
9. Erfaringer i bransjen
10. Omdømme Avfall Sør
Oppsummering

Brukthall med
gratis
ombruksvarer
+++

Ombruksbutikk
driftet av Avfall
Sør
+

Ombruksbutikk
driftet av ekstern
attføringsbedrift
+

+

+++

+++

+

+++

+++

++
++

++

++

+

+++

+

++

+++

+
+

+++
+++

++
+

+

+++

++(+)

* Forutsatt at Avfall Sør dekker drift av lokalet uavhengig av driftsform.
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Ombruksløsning på de andre gjenvinningsstasjonene
Dagens brukthall har de samme driftsproblemene på Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
som på Mjåvann. For å videreutvikle en felles ombruksløsning på Avfall Sørs to største
gjenvinningsstasjoner, mener administrasjonen at det vil være en god løsning å legge om
driften på Sørlandsparken. Her vil det bli innlevering av ombruksvarer som fraktes til
Mjåvann for salg.
På Støleheia Gjenvinningsstasjon og Høllen Gjenvinningsstasjon videreføres dagens
ombruksløsning med bruktbu.

Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling

Vedlegg


Ingen vedlegg
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