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Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e
da han sitter i styret i Avfall Sør. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Det møtte ingen vara.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS godkjennes.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering og behandles i
kommunestyret.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering og behandles i
kommunestyret.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret i Søgne vedtok avfallsplan for perioden 2017-2020 i møte 15.12.16 i sak
97/16. Avfallsselskapet skal rapportere årlig på planen. Saken ble behandlet i Avfall Sør AS
sitt styre 1.3.19, her ble planen enstemmig vedtatt oversendt eierkommunene for politisk
behandling.
Saksutredning:
Fra administrasjonens side i Søgne kommune vil vi bemerke at det gjøres et bra og viktig
arbeid i kommunes avfallsselskap. Det er god styring ift måloppnåelse. Avfallsplanen er et av
flere viktig verktøy for å inneha god eierstyring med selskapet samt for eierkommunen å kunne
påvirke det viktige avfallsarbeidet i regionen.
Avfallsplanen inneholder en rekke tiltak under seks ulike målsettinger:
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
MÅL 6: Følge myndighetskrav knyttet til miljø og ressurser
I tillegg er det egne kapitler om hvordan selskapet jobber med kommunikasjon og
samfunnsansvar.

Avfall Sør AS skriver i sitt sammendrag:
«Avfallsplanen «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering» for perioden 2017-2020 er
i sitt tredje år, og administrasjonen i Avfall Sør mener å være godt i rute med gjennomføring
av planlagte tiltak.
Måloppnåelsen i planen vurderes til å være god. Etter flere år med nedadgående trend er
materialgjenvinningsprosenten på god vei oppover, med et resultat for 2018 på 36,8%. Det er
gjennomført en rekke nye og store tiltak både innenfor innsamling, mottak og behandling,
samtidig som det gebyrsatsene for husholdningsrenovasjon videreføres uten økning også i
2019. Dette er godt innenfor avfallsplanens mål om at gjennomsnittsgebyret ikke skal øke mer
enn 1,5 % årlig.»
Det vises videre til vedlagt sak AS 05/19 fra styret i Avfall Sør AS for å se status ift målene.
Rådmannens merknader:
Ingen.
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Årsrapportering Avfallsplan 2017-2020
Sammendrag
Avfallsplanen «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering» for perioden 2017-2020 er i
sitt tredje år, og administrasjonen i Avfall Sør mener å være godt i rute med gjennomføring
av planlagte tiltak.
Måloppnåelsen i planen vurderes til å være god. Etter flere år med nedadgående trend er
materialgjenvinningsprosenten på god vei oppover, med et resultat for 2018 på 36,8%. Det
er gjennomført en rekke nye og store tiltak både innenfor innsamling, mottak og
behandling, samtidig som det gebyrsatsene for husholdningsrenovasjon videreføres uten
økning også i 2019. Dette er godt innenfor avfallsplanens mål om at gjennomsnittsgebyret
ikke skal øke mer enn 1,5 % årlig.

Forslag til vedtak
1. Styret godkjenner administrasjonens forslag til årsrapportering avfallsplan 2017 2020.
2. Årsrapporten oversendes eierkommunene for politisk behandling.
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Bakgrunn for saken
Avfallsplanen «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering» 2017-2020 ble vedtatt i alle
fire eierkommuner ved årsskiftet 2016-2017, og en er nå halvveis i planperioden.
2018 har vært et travelt år for Avfall Sør, hvor mange planlagte tiltak ble satt i verk.
Det var det første hele driftsåret for nye Mjåvann gjenvinningsstasjon, hvor tjenestetilbudet
er økt betraktelig gjennom økte åpningstider. Konseptet rundt bruktbutikken ble
videreutviklet gjennom året, og det har blitt jobbet mye med tilrettelegging av logistikk. På
gjenvinningsstasjonene ble det også jobbet med forberedelse til krav om bruk av
gjennomsiktige sekker til restavfall for å øke fokuset på materialgjenvinning.
Innsatsen rundt kommunikasjon er økt, og kampanjen med Takk! gir også gode resultater i
arbeidet for økt materialgjenvinning.
Året 2018 startet med ny innsamlingskontrakt. Norsk Gjenvinning Renovasjon (NGR) har nye
kjøretøy som tilfredsstiller Euro 6-krav til utslipp, nye lokaler på Høie, men omtrent samme
mannskap som før.
Henteordning plastemballasje startet opp våren 2018, med gode resultater allerede: Fra å
samle inn ca. 4 kg/innbygger økte mengden til ca. 8 kg/innbygger. Det er også et stort
potensial for å øke mengden ytterligere.
Restavfallsmengden gikk ned i 2018, mens vi etter mange års nedgang så økning i bioavfallet
til kompostering. Og bioavfallet økte på tross av stort fokus på å redusere matsvinn.
Innbyggernes økende bevissthet rundt materialgjenvinning kombinert med enklere
løsninger hjemme bidrar til de gode resultatene.
Avfallsplanen inneholder en rekke tiltak under seks ulike målsettinger:
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
MÅL 6: Følge myndighetskrav knyttet til miljø og ressurser
I tillegg er det egne kapitler om hvordan selskapet jobber med kommunikasjon og
samfunnsansvar.
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Det er hovedsakelig målene 3 og 5 som er målbare. Utviklingen vises i grafer.
Materialgjenvinningsgraden er etter flere års nedgang endelig på vei oppover. Innsamlingen
hadde i 2018 en materialgjenvinningsgrad på 46,7% og på gjenvinningsstasjonene var den
på 28.9%. Til sammen blir dette 36,8%. I dette er ikke gjenstander til ombruk som ville gitt
ytterligere ca. 2% regnet med.

Bruken av nedgravde løsninger øker også, og her bidrar åpningen av flere punkter i løpet av
året i Posebyen godt.
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Oversikt over status på alle enkelttiltakene viser at arbeidet er meget godt i rute.
1. Mål, strategi, tiltak
Avfallsplan 2017-2020
MÅL 1: Videreføre dagens servicegrad med økt fokus
på kost/nytte
Opprettholde tilbud om henting hver uke for restavfall
og bioavfall

Status (oktober 2018)

Gjennomført

Opprettholde at drift av gjenvinningsstasjonene dekkes
over fastgebyret

Gjennomført

Ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann

Gjennomført

Harmonisere regelverk for hytterenovasjon i alle
kommunene innen 2020

Gjennomført

Gradvis erstatte små hyttepunkter med større helårlige
hyttepunkter innen 2020

Pågår
- Nytt nedgravd punkt i Søgne
(Krossneset) åpnet i 2018.

Kartlegge behov og eventuelt innføre adgangskontroll
på gjenvinningsstasjonene innen 2019

Pågår
- Behov er kartlagt. Tiltak nødvendig for
å stoppe innlekking fra næring og
nabokommuner.
- Administrasjon og styre jobber videre
med å få på plass adgangssystem.

MÅL 2: Videreutvikle tjenestetilbudet for å få økt
kontroll med husholdningsavfall
Vurdere fast innsamlingsordning for grovavfall basert
på erfaringer fra gjennomført prøveprosjekt innen 2018

Vurdere å tilby mottak av containere med grovavfall fra
husholdningene til sortering

Håndheve krav til samtykke for innsamling av
husholdningsavfall

Gjennomført
- Prøveprosjektet avsluttet.
- Videreføres foreløpig ikke på grunn av
lav interesse for tilbudet.
Gjennomført
-Våraksjon i borettslag og velforeninger
videreføres.
-Mottak containere vurderes som
foreløpig ikke aktuelt.
Pågår
-Prosjekt med Oslo kommune/KS/KSbedrift m.fl. om nasjonal digital søknad.
– Settes i drift våren 2019.
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MÅL 3: Økt bruk av nedgravde
avfallsløsninger
Bidra med finansiering av nedgravde
containere i etablerte boligområder

Gjennomført/igangsatt
- Tilskudd etter godkjent søknad.
- Foreløpig liten interesse, antakelig pga. høy
egenandel og liten besparelse på gebyrer.

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 igangsatt.
- Responsen er god hos brukerne.
- Dessverre for høy grad av feilsortering spesielt i
bioavfallet, bekreftet av sorteringsundersøkelser.
- Informasjon til brukere sammen med
korrigerende tekniske tiltak skal iverksettes.

MÅL 4: Nye løsninger for å effektivisere
innsamling og avfallsbehandling
Samarbeide nasjonalt og lokalt om felles
utviklings- og utdanningsprosjekter

Tilrettelegge for nye og effektive løsninger i
anbudskonkurranser

Innføre elektronisk registrering med veiing
for alle beholdere med Rfid-brikking innen
2018

Gjennomføres kontinuerlig. Stadig oppfølging og
videreutvikling.
- Partner i REDu - nasjonalt
kompetanseutviklingsprogram (gjennom Avfall
Norge)
- Felles nasjonalt statistikkprosjekt.
-Etablert storbysamarbeid som jobber samlet med
felles utfordringer.
- Deltar i matsvinnprosjekt sammen med blant
annet Kristiansand kommune.
- Klimasats-samarbeid med Kristiansand
kommune.
- Vurderer utviklingsprosjekter med UiA og
Industrien v/EYDE-nettverket.
Gjennomført/igangsatt
-Fokus på innovasjon og utvikling i
innkjøpsprosesser.
-Oppnådd betydelig redusert kostnad i siste
innsamlingsanbud.
-Økt innkjøpskompetansen i selskapet.
-Tatt i bruk kunngjøringsverktøyet Mercell aktivt.
Gjennomført
Ivaretatt i ny innsamlingskontrakt.
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Ta i bruk nye løsninger for digital
kommunikasjon

MÅL 5: Økt materialgjenvinningsgrad for
husholdningsavfall
Innføre innsamling av plastemballasje som
henteordning fra 2018

Pågår
- Kommunikasjonskampanjer og annonsering
stadig mer digitalt.
- Økt fokus og satsing 2018 og 2019
-Tatt i bruk Workplace for intern kommunikasjon.
God respons og bra aktivitetsnivå.

Gjennomført
Innsamling startet februar 2018.

Øke innsamling av glass-/metallemballasje
med 50-100 nye returpunkt innen 2018

Gjennomført
Opprinnelig tiltak erstattes med henteordning for
glass- og metallemballasje våren 2019.

Åpne ombruksbutikk innen 2019

Gjennomført
Butikk åpnet november 2017. Gode besøks- og
salgstall. Sysselsetter nå 6 personer og til enhver til
3-6 på ulike tiltak. Omsetning 2018 ca 2,7 mill.
Gjennomført/igangsatt
- Økt kommunikasjonsbudsjett 2018 og 2019
-Stor kommunikasjonskampanje sommer/høst
2018 - Takk! Gode resultater.

Øke materialgjenvinning gjennom
kommunikasjon

Redusere matsvinn og bedre sortering av
matavfall gjennom kommunikasjon

Gjennomført/igangsatt
- Dokumentert matsvinn i sorteringsundersøkelse
- Prosjekt MatVinn med Kristiansand kommune
- Kampanje med fokus på materialgjenvinning

Øke fokus på materialgjenvinning i neste
behandlingsledd

Pågår
- Økt kvalitet på plastemballasje med
henteordning
- Økt kvalitet på glass- og metallemballasje med
henteordning fra 2019
- Fokus på kvalitet på biokompost.
Forbedringstiltak gjennomført
-Biogassproduksjon utredet/vurdert. Fortsatt
satsing på kompostering.
- Vurderer å sende blandet trevirke til
sponplateproduksjon
-Forberedelser til materialgjenvinning av gips
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MÅL 6: Følge myndighetskrav knyttet til
miljø og ressurser
Aktivt følge med på utviklingen innen EU og
Norges tilnærming til sirkulær økonomi

Iverksette nødvendige utredninger for å
justere tjenestetilbudet i god tid for å møte
eventuelle nye krav som kommer
Kreve minst en helelektrisk renovasjonsbil i
ny innsamlingskontrakt, samt Euro6-motor
godkjent for biodiesel for de øvrige (utover
myndighetskrav)

Gjennomført/igangsatt
-Følges kontinuerlig
-Sammenligner våre resultater med EUs til enhver
tid gjeldende krav.
-Etablerer kontakt med UiA/ENTERS,
forskningsgruppe for sirkulærøkonomi
Gjennomført/igangsatt
Vurderes kontinuerlig
OK
-Ivaretatt i ny innsamlingskontrakt.
-3 helelektriske biler settes i drift våren 2019.
Støttet av Miljødirektoratet/Klimasats med 2.02
mill.
-Løpende vurdering om bruk av biodiesel gjennom
anbudsperioden

Annet
Samfunnsansvar

Kommunikasjon

Rapport/oversikt utarbeidet:
https://avfallsor.no/informasjon/dokumenter/sam
funnsansvar/
- Tilrettelegging for lærlingeplasser, praksisplasser
mm.
- Stor aktivitet rundt strandrydding. Helårlig
løsning.
- Gratis levering når frivillige rydder langs vann og
vei.
- Miljøfyrtårnssertifisert og Klimapartner-medlem
- REDu Partner med studentprosjekt sommer 2018
- Samarbeidsprosjekter regionalt i bransjen, eks.
Miljøkontrollanbud.
- Økt bevissthet rundt klimagassutslipp fra egen
virksomhet.
- Økt satsing på barn og unge
- Økt satsing på kommunikasjon 2018 videreføres
2019
- Økt toveiskommunikasjon på Facebook.
- Fokus på helhetlig profilering.

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Administrerende direktør Avfall Sør AS
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