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1

INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
I henhold til Kommunelovens § 77 nr. 5 skal kontrollutvalget "påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m." I Kommunelovens § 80 om innsyn og undersøkelser i selskaper er eierne av heleide selskaper gitt utvidete muligheter for kontroll og innhenting av informasjon. Selskapskontroll er et middel for å
påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til lover
og regler og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Selskapskontroll kan gjennomføres på to måter - som eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll fokuserer på om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring
og at virksomheten opererer i samsvar med formålet. Forvaltningsrevisjon vil si en mer
omfattende vurdering av selskapet i henhold til gitte problemstillinger. Dette prosjektet er en
forvaltningsrevisjon.
Follo distriktsrevisjon utarbeidet Overordnet analyse (mai 2014) av Follo Ren IKS, som var
en foranalyse. Prosjekt Follo Ren IKS – selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) er et fellesprosjekt for Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden kommuner.
Prosjektet er gjennomført av Didrik Hjort, Steinar Neby og Kjell Sverre Jensen. Vi takker for
godt samarbeid med Follo Ren IKS og de fem eierkommunene i prosjektet.

1.2 Sammendrag
Follo distriktsrevisjon IKS har gjennomført selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av Follo
Ren IKS. Follo distriktsrevisjon konkluderer slik på de fire hovedproblemstillingene: Follo
Ren driver mål- og kostnadseffektivt. Selskapet etterlever systemer for internkontroll. Etter
statens regelinnstramming for luktutslipp i 2012 ble Kretsløp Follos sorterings- og biogassanlegg prosjektert på nytt, og revisor finner at Follo Rens rutiner for kvalitetssikring av nye
investeringsprosjekter er gode. Eierne står for en aktiv styring av selskapet.

1.3 Konklusjoner
Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på kontrollutvalgets problemstillinger:
1.3.1 Mål- og kostnadseffektiv drift
Revisor vurderer at Follo Ren driver mål- og kostnadseffektivt, jf. underproblemstillingene:
 Måloppnåelse for virksomheten: Follo Ren når sine operative mål i avfallshåndteringen.
Husholdningenes restavfall har falt fra 185 kg per innbygger i 2010 til 169,5 kg i 2014,
det vil si -8,4 % over fire år. Innbyggere sorterer glass/metall og plastemballasje, som de
bringer til 90 returpunkter rundt omkring i kommunene. Fire nye returpunkter ble etablert
i 2014. Innlevert glass/metall økte med 3,3 % i 2014. Tekstilinnsamlingen ble utvidet med
27 nye innsamlingsbokser, og mottatt mengde tekstiler økte med 12 %. Med henting av
kun to fraksjoner (papir og restavfall) hos husstandene er dagens kildesortering begrenset,
men selskapet innfører månedlig henting av plastemballasje i juni 2015. Gjenvinningsstasjonene kan bli oppgradert i 2016 - 18. Til sammen vil disse tiltakene gi ytterligere
avfallsreduksjon og materialgjenvinning. Skrinleggingen av prosjekt Kretsløp Follo i
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2014 medførte utfordringer for selskapet, som nå møter fremtiden med en fornyet strategi.
Kundetilfredshet: Gjennomsnittlig 8 klager på henting av restavfall og 9 klager på
papirhenting per uke i 2014 er bedre enn selskapets målsetting (10 på begge). Sentios
kundeundersøkelse fra 2014 viser at Follo Rens kunder samlet sett er meget tilfreds med
avfallstjenestene, og selskapet har et godt omdømme. Resultatene ligger på nivå med 2013
og godt over landsgjennomsnittet for avfallsbransjen på de fleste områder.
Kompetansesenter for avfallshåndtering: Follo Ren fyller rollen som kompetansesenter
innen avfallshåndtering gjennom servicetorgets informasjon, nettsider og brosjyrer, råd til
borettslag og sameier om avfallsløsninger og kundeveiledning på gjenvinningsstasjonene,
samt uttalelser til kommunene i byggesaker og arrangering av halvårlig samarbeidsforum
for eierkommunenes administrasjoner. Revisors gjennomgang av Follo Rens nettsider
under overskriften Miljøpolitikk viser at nettsidene trenger oppdatering. Daglig leder
opplyser at selskapet nå styrker informasjonsarbeidet.
Økonomisk effektiv drift: Selskapet hadde stigende salgsinntekter og reduserte
driftskostnader fra 2012 til 2014, som følge av bedre innkjøps- og leveringsavtaler. Selskapets årsresultater på rundt 8,7 mill. kr (gjennomsnitt 2012 – 2014) tilbakeføres to år
senere til eierkommunene i henhold til selvkostordningen. Effektiv drift viser seg også ved
at eierkommunenes gjennomsnittlige renovasjonsgebyr i 2013 (1970 kr) lå 11,4 % under
gebyrnivået i Akershus, Oslo og Østfold.
Næringsavfall: Håndteringen av næringsavfall (avfall fra offentlige og private virksomheter) ga Follo Ren 3,8 mill. kr i inntekter og et overskudd på 1,0 mill. kr i 2014. Næringsavfallet står nå for 4 % av selskapets omsetning, og det er et vekstområde som ligger an til
å dobles fra 2012 til 2015. Mengden farlig avfall fra næringslivet registreres; for øvrig
registreres ikke næringsavfallets fraksjoner i kilogram. Hvis gjenvinningsstasjonene utstyres med vekter for eksakt måling av mengde næringsavfall, vil selskapet få bedre kontroll
over salgsinntektene fra næringskunder.

1.3.2 Systemer for internkontroll
Follo Ren IKS etterlever systemer for internkontroll:
 Etterlevelse av Forurensningsloven: Selskapet har et aktivt forhold til vern av ytre miljø.
Selskapet iverksetter tiltak for å motvirke forsøpling rundt returpunktene. Ingen ulykker
eller hendelser med fare eller skade på det ytre miljø fant sted i 2013 og 2014.
 Etterlevelse av Internkontrollforskriften: Selskapet har meget stort fokus på indre
miljø/arbeidsmiljø. Selskapet reviderte hele sitt HMS-system i 2014. Et HMS-utvalg ble
opprettet og ny HMS-målsetting utformet. Prosedyrer er nå tilgjengelige for ansatte i en
elektronisk HMS-håndbok.
1.3.3 Kvalitetssikring av nye investeringsprosjekter
Follo Rens rutiner for kvalitetssikring av nye investeringsprosjekter er i dag gode:
 Kvalitetssikring av nye investeringsprosjekter – økonomisk risiko: Administrasjonens
saksframstilling fra oktober 2009 forutså ikke de statlige kravene til luktutslipp som skulle
komme i 2012, men revisor finner ikke dette kritikkverdig. For å igangsette søknadsprosessen for utslippstillatelse og kvalitetssikre prosjektet, tok prosjektledelsen initiativ til et
møte i februar 2012 med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, der miljøvernavdelingen
meddelte strengere utslippskrav for lukt. Prosjektledelsen omprosjekterte da sorterings- og
biogassanlegget til et lukket anlegg som var vesentlig større. Beregnede investeringskostnader steg med 75 %. Økonomien og frykten for at teknologien ikke var velprøvd, fikk et
flertall i Ski og Ås kommunestyrer til å gå imot prosjektet. Det skrinlagte prosjektet har
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kostet Follo Ren IKS 10,0 mill. kr, forutsatt at næringstomten i Vestby selges til kostpris.
Revisor oppsummerer at Kretsløp Follo hadde høye ambisjoner for sentralsortering av
avfallet og produksjon av biogass og kompostjord. Ulike renovasjonsselskaper velger
ulike løsninger. Etter statens regelinnstramming for luktutslipp i 2012 ble Kretsløp Follos
sorterings- og biogassanlegg prosjektert på nytt, og revisor finner at Follo Rens rutiner for
kvalitetssikring av nye investeringsprosjekter er gode.
Fullmakter/vedtak for å etablere Kretsløp Follo: "Saker av vesentlig økonomisk betydning" skal godkjennes av representantskapet (selskapsavtalens § 7.4.2). Investeringsprosjekter vedtas dermed av representantskapet – ikke kommunestyrene. Tanken om et datterselskap kom fordi Ski kommune sa nei til økt låneramme. Deloitte konkluderte i en
juridisk betenkning med at "Etter vår oppfatning stiller hverken selskapsavtalen eller lovgivning opp krav til at etablering av datterselskap må behandles i kommunestyrene". Styret anså det likevel som nødvendig å ha alle fem eierne med seg i et så stort prosjekt og
vedtok 17.9.2014 å avslutte Kretsløp Follo. Revisor vurderer dette som en klok
beslutning.
Kommuner som trer ut av selskapet sine forpliktelser: En kommune som trer ut av Follo
Ren IKS, får med seg sin andel av selskapets nettoverdi på uttredelsesdatoen (ett år etter
oppsigelse). Selskapsavtalen sier intet om et etteroppgjør, men IKS-lovens § 30 sier at
"Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsene..." Revisor fastslår at dette er et komplisert juridisk felt. Selskapet bør forebygge problemer gjennom en klausul om avbruddskompensasjon i kontrakter.

1.3.4 Aktiv eierstyring
Follo Ren IKS sine eierkommuner står for en aktiv styring av selskapet:
 Tydelig formål med eierskapet: Alle medlemmer av representantskapet gir uttrykk for at
formålet med eierskapet – innsamling, transport og behandling av avfall – er tydelig. Etter
endringer i IKS-loven i 2014 vil selskapsavtalen for øvrig bli oppdatert.
 Utøvelse av aktivt eierskap: Follorådets rutiner for eierstyring i de interkommunale selskapene (2012) fungerer godt. Styreinstruks og instruks for daglig leder foreligger. Daglig
leder fremmer budsjettforslag til styret i juni hvert år. Rådmennene fremmer eiermelding
med gjennomgang av datterselskapenes mål og strategier til kommunestyrene om lag
annethvert år. Representantskapet er aktivt med minst to møter per år. Avslutningen av
Kretsløp Follo kom som en følge av eierstyring. På denne bakgrunn gir alle representantskapsmedlemmer uttrykk for at Follo Ren IKS styres av eierkommunene. Revisor slutter
seg til denne vurderingen.

1.4 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon anbefaler Follo Ren IKS og eierne Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden kommuner å vurdere følgende tiltak:
 Selskapsavtalen oppdateres i henhold til endringer i IKS-loven. Skrivefeil rettes samtidig.
 Selskapets nettsider om miljøpolitikk oppdateres.
 Selskapet bør i anbudsinnbydelser og kontrakter ta forbehold om at eierkommuner har rett
til å tre ut av selskapet med ett års varsel. Avbruddskompensasjon bør avtales.

Steinar Neby
revisjonssjef

Didrik Hjort
avdelingsleder forvaltningsrevisjon
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PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger
Kontrollutvalgene i Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden kommuner vedtok i oktober 2014
prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt Follo Ren IKS - selskapskontroll. "Formålet
med prosjektet er å gjennomføre en selskapskontroll av Follo Ren IKS for å undersøke hvordan selskapet drives i forhold til selskapets mål."
Prosjektplanen fastsetter fire problemstillinger:
1. "Driver selskapet mål- og kostnadseffektivt?
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten?
 Hvor fornøyde er kundene?
 På hvilken måte ivaretar selskapet rollen som kompetansesenter innenfor håndtering
av avfall?
 Foregår dagens drift på en økonomisk kostnadseffektiv måte?
 Hvor stor andel av selskapets inntekter kommer fra næringsavfall, og blir næringsavfall "katalogisert" i typer tilsvarende husholdningsavfall?
2. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
 Etterleves bestemmelsene i forurensningsloven?
 Har selskapet utfordringer i forhold til etterlevelse av en god internkontroll?
3. Hvilke rutiner har selskapet for kvalitetssikring av nye investerings- og byggeprosjekter,
og hvordan vurderes økonomisk risiko i prosjektene?
 Hadde Follo ren IKS tilstrekkelige fullmakter til å etablere Kretsløp Follo?
 I hvilken grad har kommuner som trekker seg forpliktelser i forhold til økonomisk tap
e.a. i selskapet.
4. Står eierne for en aktiv styring?
 Er eiernes formål med eierskapet tydelig definert?
 I hvilken grad utøver eierkommunene sitt eierskap på en aktiv måte?"
Prosjektplanen presiserer at første problemstilling knyttes til dagens drift, mens andre
problemstilling rettes mot etterlevelse av forurensningsbestemmelsene.

2.2 Revisors presisering
Revisor presiserer følgende til de fire problemstillingene:
1. Mål- og kostnadseffektiv drift: Når det gjelder første underproblemstilling (kulepunkt),
fokuseres måloppnåelse i avfallshåndtering og miljøprofil.
2. Systemer for internkontroll: Etterlevelse av Forurensningsloven for ytre miljø og
Internkontrollforskriften for indre miljø (arbeidsmiljø/HMS) fokuseres.
3. Kvalitetssikring av nye investeringsprosjekter: "Nye investeringsprosjekter" kan tolkes
som at rapporten ikke skal dvele ved fortiden, men første kulepunkt nevner Kretsløp
Follo. "Nye investeringsprosjekter" tolkes som at fokuset rettes mot beslutningsfasen, det
vil si at gjennomføringsfasen av investeringsprosjekter ikke skal berøres. Rapporten fokuserer på kvalitetssikringen i prosjekt Kretsløp Follo - med hovedvekt på siste fase. "Kommuner som trekker seg" vil si kommuner som trer ut av selskapet; uttreden av en del av
virksomheten er mindre aktuelt.
4. Aktiv eierstyring: "Formål med eierskapet" forstås som selskapets formål og oppgaver i
henhold til Selskapsavtale for Follo Ren IKS.
Follo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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Dette er et uvanlig omfattende forvaltningsrevisjonsprosjekt – med reelt sett 11 problemstillinger (medregnet underproblemstillinger) som berører fem kommuner. Mange dokumenter
og nyanserende fakta inngår også.

2.3 Informasjon om revidert enhet – selskapsavtale og organer
Follo Ren ble opprettet 1.1.1995. Selskapet ble registrert som interkommunalt selskap (IKS)
1.1.2004 i henhold til Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 (IKS-loven).1
Selskapsavtale for Follo Ren IKS sier i kap. 3 Selskapets formål: "Selskapet påtar seg på
vegne av deltakerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av
avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av statlig forurensningsmyndighet."
Selskapet eies av fem kommuner i Follo med følgende eierandeler:
Ski kommune:
26,1 %
Oppegård kommune:
23,8 %
Nesodden kommune:
17,0 %
Frogn kommune:
16,6 %
Ås kommune:
16,5 %
Follo Ren IKS sitt øverste organ er representantskapet, som består av ordførerne i de fem
deltakerkommunene med personlige vararepresentanter. Kommunestyret har instruksjonsmyndighet overfor sin representant i representantskapet. Representantskapet velges for kommunestyreperioden og har følgende medlemmer i 2011 – 2015:
Thore Vestby, rep.skapsleder, Frogn kommune.
Nina Sandberg, nestleder, Nesodden kommune.
Johan Alnes, Ås kommune.
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune.
Anne Kristine Linnestad, Ski kommune.
Styret har seks medlemmer. Representantskapet velger fem av styrets medlemmer, herunder
styrets leder og nestleder, samt varamedlemmer for disse. Ett styremedlem og vararepresentant velges av og blant de ansatte. Styret velges for kommunestyreperioden og har følgende
medlemmer i 2011 – 2015:
Thomas Sjøvold, styreleder
Kari Agnor, nestleder
Halvor Glenne
Nina Ramberg
Gudmund Nyrud
Tom Gross (2011 – 13), Renate Berner (2013 – 15), ansattes representant
Administrasjonen ledes av daglig leder Runar Jacobsen, som tiltrådte stillingen i september
2010. Selskapet har 28 årsverk fast ansatte, som fordeler seg slik i organisasjonen:
 Administrasjon, Vinterbro: 12 årsverk, som dekker funksjonene personal/HMS-sjef, servicetorg/kommunikasjon, innkjøp og drift. Økonomifunksjonen ble satt ut til et eksternt
firma i 2014.
1

Selskapsavtalen skriver selskapsnavnet slik: Follo Ren IKS. Kortform av selskapsnavnet er: Follo Ren.
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Oppegård gjenvinningsstasjon: 4 årsverk.
Teigen gjenvinningsstasjon, Nesodden: 4 årsverk.
Bølstad gjenvinningsstasjon, Ås: 4 årsverk.

I tillegg benyttes tre årsverk midlertidig ansatte på gjenvinningsstasjonene i sommerhalvåret,
da det er høyere aktivitet.
De fem kommunene har 108 900 innbyggere. "Renovasjonsansvaret omfatter innsamling,
transport og behandling av husholdningsavfall fra husstander, returpunkter og gjenvinningsstasjoner. I de fem eierkommunene er det pr. desember 2014 ca. 44 000 abonnenter, ca. 90
returpunkter og tre gjenvinningsstasjoner. Follo Ren har i tillegg en forsiktig satsning inn mot
bedrifter i eierkommunene som produserer avfall som likner husholdsningsavfall (kiosker,
kontorbedrifter o.l.)." (Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS, s. 3.)
Follo Ren er 20 år. Enebakk og Vestby kommuner valgte å stå utenfor Follo Ren. Enebakk
deltar i Romerike avfallsforedling IKS (ROAF). Vestby deltar i Mosseregionen Vann, Avløp
og Renovasjon (Movar IKS).
Viktig lovverk for Follo Ren IKS er:
 IKS-loven.
 Forurensningsloven.
 Avfallsforskriften.
 Internkontrollforskriften.2
 Statlige styringsdokumenter ellers (veiledere, rundskriv, nettsider m.m.).
Follo Ren IKS forholder seg særlig til følgende statlige myndigheter:
 Klima- og miljødepartementet.
 Miljødirektoratet.
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus (fokus på ytre miljø).
 Arbeidstilsynet Østfold og Akershus (fokus på indre miljø).

2.4 Metode
2.4.1 Metode generelt
I denne selskapskontrollen følger vi standard metodikk for forvaltningsrevisjon, der problemstillinger bestilt av kontrollutvalgene legges til grunn.3 Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (1.2.2011), som er god
kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon følger denne
standarden.
Noen utdrag fra RSK 001:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons2

Internkontrollforskriften er forankret både i Forurensningsloven (§ 52 b Internkontroll), som sikrer det ytre
miljøet, og Arbeidsmiljøloven (§ 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid), som sikrer det
indre miljøet/arbeidsmiljø/HMS.
3

NKRFs Selskapskontroll fra A til Å – praktisk veileder (2012) gjelder eierskapskontroll og er lite relevant for
dette prosjektet.
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kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte
området."
Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet,
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon
skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet
for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."

2.4.2 Metode i dette prosjektet
Kontrollperioden settes hovedsakelig til 2007 – 2014. Våre kilder til revisjonskriterier er:
 Forurensningsloven og Internkontrollforskriften.
 Selskapsavtale for Follo Ren IKS (2012). Andre formelle eieravtaler finnes ikke.
Metoden i forvaltningsrevisjonsprosjektet er dokumentanalyse, statistisk analyse og intervju. I
dokumentanalysen har vi gjennomgått diverse dokumenter, jf. litteraturliste. Selskapets
årsmelding (med styrets årsberetning) for 2014 siteres et dusin steder, for å dokumentere selskapets driftsmåte og gi oppdatert informasjon om fagområdet avfallshåndtering.
Revisor har hatt møter med:
 Follo Ren IKS' daglige leder Runar Jacobsen og leder for prosjekt og utvikling Astri T.
Ekroll (hun tiltrådte som prosjektleder for Kretsløp Follo i mars 2012).
 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) sin salgs- og markedssjef Terje Skovly –
omvisning på avfallssorteringsanlegg og samtale.
Revisor har telefonintervjuet:
 Follo Ren IKS' styreleder og representantskapsmedlemmer (se navn side 7).
 Follo Ren IKS' personal/HMS-sjef Daniela Focke-Wenzel.
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin miljøvernavdeling – rådgiver Ingvild Grande og
tidligere rådgiver Ellen Svindal (hun arbeider nå i Miljødirektoratet).
Daglig leder i Follo Ren IKS har gitt en uttalelse til ferdig rapport, som gjengis i vedlegg 3.
Ved å holde fokus på de bestilte problemstillingene og ha en rød tråd gjennom revisjonsrapporten, gir den forhåpentligvis relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved
faktainnsamling fra en rekke kilder (triangulering), ved intervjuobjekters verifisering av tekstelementer og rapportutkast og ved kvalitetssikring internt i Follo distriktsrevisjon IKS.

Follo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll

9

3

MÅL- OG KOSTNADSEFFEKTIV DRIFT
Problemstilling nr. 1: Driver selskapet mål- og kostnadseffektivt?
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten?
 Hvor fornøyde er kundene?
 På hvilken måte ivaretar selskapet rollen som kompetansesenter innenfor håndtering av
avfall?
 Foregår dagens drift på en økonomisk kostnadseffektiv måte?
 Hvor stor andel av selskapets inntekter kommer fra næringsavfall, og blir næringsavfall
"katalogisert" i typer tilsvarende husholdningsavfall?

3.1 Revisjonskriterier
Selskapsavtale for Follo Ren IKS sier følgende i kap. 3 Selskapets formål:
"3.1.1 Selskapet påtar seg på vegne av deltagerkommunene å sørge for innsamling, transport
og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale
ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet.
3.1.2 Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ovennevnte
ansvarsområde, alene eller i samarbeid med andre.
3.2 Selskapet kan tilby tjenester utover det kommunale ansvarsområdet, så langt dette ikke
strider mot selskapets primære formål eller kommer i strid med kommunenes interesse."
Selskapsavtalen sier videre i kap. 4 Selskapets oppgaver:
"4.1 Som leder [skrivefeil for ledd] i oppfyllelsen av formålet, jfr. Kap. 3, skal selskapet:
 Være deltagerkommunenes kompetansesenter i avfallssaker, og på vegene [skrivefeil for
vegne] av innbyggerne i deltagerkommunene sørge for en økonomisk og miljømessig
optimal handtering av avfallet fra husholdningene i deltagerkommunene.
 Oppfylle deltagerkommunenes forpliktelser iht. de kommunale renovasjonsforskriftene til
konkurransedyktige priser og kvalitet, avfallshandteringen skal oppfylle norske miljøvernmyndigheters hovedmål for avfallshandteringen.
 Utnytte selskapets kompetanse, ressurser og avtaler til å håndtere næringskunder."
"EUs avfallsrammedirektiv har fastsatt et gjenvinningsmål om 50 % materialgjenvinning av
avfall innen 2020. Follo Ren materialgjenvinner i dag ca. 40 % av avfallet. EU reviderer for
tiden sitt avfallsrammedirektiv og forslaget er 70 % materialgjenvinning, 30 % energigjenvinning og 0 % deponi innen 2030. EUs rammedirektiv og Norges avfallsstrategi bygger på et
fem stegs avfallshierarki for avfallshåndtering, avfallspyramiden. Follo Ren skal bidra til at
disse målene nås." (Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS, s. 5.) 4
"Follo Rens hovedfokus vil være på materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering da
dette er kjernevirksomhetene jf. selskapsavtalen." (Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren
IKS, s. 5.) Ombruk er i liten grad renovasjonsselskapenes område. Her er det nettstedet
4

Myndighetene har ennå ikke fastsatt målet klart. I tillegg er målingen av målet også uklar: Skal 1 kg kvernet
hageavfall telle like mye som 1 kg gjenvunnet plastemballasje?
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Finn.no, bruktbutikker (inkludert kommunalt drevne bruktbutikker som Oppegård miljø- og
arbeidstreningssenter, OMA) og loppemarkeder som gjør jobben.
Tanken er at alle som håndterer avfall, skal jobbe seg oppover i avfallspyramiden:

Kilde: EUs avfallsdirektiv, Klima- og miljødepartementet.

I et komplekst målhierarki velger revisor følgende revisjonskriterier for selskapets mål- og
kostnadseffektivitet:
Måloppnåelse for virksomheten - revisjonskriterier:
 Follo Ren IKS skal jobbe seg oppover i avfallspyramiden, det vil si å gå fra deponi og
forbrenning til økt ombruk og materialgjenvinning.
 Restavfall fra husholdningene skal gå ned.
Kundetilfredshet - revisjonskriterier:
 Mindre enn 10 klager per uke for henting av restavfall og det samme for papirhenting.
 Sentios kundeundersøkelse 2014 skal vise minst like høy samlet kundetilfredshet som i
2013.
Kompetansesenter for avfallshåndtering - revisjonskriterier:
 Follo Ren IKS skal, ifølge selskapsavtalens § 4.1, være deltagerkommunenes kompetansesenter i avfallssaker. Dette forutsetter at ansattes kompetanse utvikles.
 Selskapet skal være et kompetansesenter som bidrar til miljøvennlige vaner hos innbyggere og næringsliv og miljøvennlige løsninger i regí av kommunene.
Økonomisk effektiv drift - revisjonskriterier:
 Avfallstjenestene skal være kostnadseffektive.
 Selskapet skal holde budsjett gjennom god planlegging og oppfølging.
Næringsavfall - revisjonskriterier:
Follo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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Næringsavfall, det vil si avfall fra offentlige og private virksomheter, skal bringes til lovlig avfallsanlegg, med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.
Selskapet har som mål å få flere næringskunder, noe som måles gjennom omsetning i
driftsregnskapet.

3.2 Fakta
3.2.1 Måloppnåelse for virksomheten
Måloppnåelse 2014
Follo Ren IKS er et renovasjonsselskap og arbeider med renovasjon/avfallshåndtering på to
måter:
 Innsamling (henting) av avfall hos kundene.
 Mottak av avfall på 90 returpunkter og tre gjenvinningsstasjoner, som kundene bringer
avfallet til.
Kundene er husholdninger (boliger og fritidsboliger) og små næringskunder (bedrifter og
institusjoner). Follo Rens avfallsløsning pålegger kundene å sortere avfallet i to fraksjoner:
papir/papp og restavfall. "Hjemmehentingen av avfall utføres av eksterne entreprenører og ble
i 2014 utført på en meget god måte," opplyser Årsmelding 2014 (s. 22). Restavfallet, som
inkluderer matavfall, sendes i sin helhet til forbrenningsanlegget på Klemetsrud, som er heleid
av Oslo kommunes Energigjenvinningsetat (EGE). Fra forbrenningen utvinnes energi som
leveres som fjernvarme i Oslo. "Røyken" fra forbrenningsanlegget er praktisk talt ren vanndamp; luftforurensningen er minimal.
Follo Ren oppfordrer folk til å sortere glass- og metallemballasje og levere det til 90 returpunkter rundt omkring i kommunene. Fire nye returpunkter ble anlagt i 2014, da mottaket av
glass/metallemballasje økte med 3,3 %.
"Innsamlingsordningen er endret i 2014 slik at alt av tekstiler, også ødelagte og fillete klær,
kan gjenvinnes bare det er rent og tørt. Det har i 2014 blitt utplassert 27 nye innsamlingsbokser fra UFF og Fretex og innsamlingsmengdene har øket med 12,4 %." (Årsmelding 2014, s.
22.)
Om de tre gjenvinningsstasjonene opplyser Årsmelding 2014 (s. 23): "Antall besøkende på
gjenvinningsstasjonene var 143 423, en økning på 1,3 % fra året før. Tonnasjen for papir,
metall, trevirke, impregnert trevirke, plast, tungmasser, gips, og restavfall [grovavfall; ikke
det samme som restavfall i henteordning] økte med 15,7 % til 20 959 tonn."
Total avfallsmengde fra innsamling, returpunkter og gjenvinningsstasjoner utgjorde 56 581
tonn i 2014.5 Dette tilsvarer 521 kg avfall per innbygger. (Årsmelding 2014, s. 20.)
Av dette utgjorde restavfall fra husholdningene 18 378 tonn, det vil si 32,5 %. Restavfall fra
husholdningene har falt fra 185 kg per innbygger i 2010 til 169,5 kg i 2014, det vil si -8,4 %
over fire år.
Follo Rens Årsmelding 2014 oppgir (s. 20) at total avfallsmengde ble levert til:

5

Årsmeldingen viser nedgang i total avfallsmengde fra 2013, men dette skyldes delvis en korreksjon som følge
av mer eksakt måling av hageavfall ved veiing. Korreksjonen berører ikke husholdningenes restavfall.
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57 % til forbrenning med energigjenvinning,
41 % til materialgjenvinning,
1 % til ombruk,
1 % til deponi.

"Servicetorget registrerer alle avvik ute hos innbyggerne, og sørger for at disse avvikene blir
løst på en god måte... Servicetorget holder tett dialog med entreprenørene som tømmer restavfall, papir og glass/metall, samt driftsavdelingen i Follo Ren IKS som har ansvar for bytte av
beholdere og annen service ute hos innbyggerne." (Årsmelding 2014, s. 24.)
"Follo Ren har på tross av Kretsløp Follos avslutning nådd sine mål for 2014 innenfor områdene økonomi, kundeservice, samfunn og miljø og organisasjon." (Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS, s. 3.)
Follo Ren videreutvikler kildesorteringen i 2015 med to tiltak:
 Miljøboks for batterier, lyspærer, elektronikk m.m.: Miljøboksen utdeles til interesserte
husstander fra april 2015.
 Innsamling av plastemballasje: Follo Ren starter i juni 2015 med månedlig plastinnsamling hos husholdningene. Tiltaket forventes å doble plastinnsamlingen fra dagens 3 kg til 6
kg per innbygger per år.
Strategi til 2018 – mål for 2015

Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS (21.3.2015) for perioden 2015 – 18 vil bli vedtatt av styret til høsten, etter innspill fra kommunestyrene. Strategidokumentet poengterer (s.
4): "Forurensningsloven og tilhørende forskrifter gir viktige føringer for norsk avfallspolitikk
og dermed også kommunenes virksomhet. Følgende punkter gir rammer for Follo Rens
ansvarsområder:
• Kommunal plikt til innsamling av husholdningsavfall (§30).
• Ulikt ansvarsforhold for husholdningsavfall og næringsavfall (§27).
• Separat selvkostregnskap for husholdningsavfall (§34).
• Avfallsgebyr skal knyttes til eier av eiendom (§34).
• Differensierte gebyrer der dette bidrar til avfallsreduksjon og økt gjenvinning (§34).
• Egne bestemmelser om innsamling og behandling av spesialavfall/farlig avfall (§31).
• Innsamling av avfall krever tillatelse fra kommunen (§30).
• Miljøfordeler skal stå i rimelig forhold til kostnadene (§33).
• Kun kasserte gjenstander regnes som avfall, dvs. ikke gjenstander til ombruk (§27).
• Forbud mot deponering av visse typer avfall (avfallsforskriftens § 9-4)."
Forbudet mot deponering kom i 2009. I dag deponeres små mengder farlig avfall og aske fra
avfallsforbrenning.6 Søppelfyllingenes tid er forbi – et flott resultat for norsk
renovasjonsbransje.
På bakgrunn av strategidokumentet har daglig leder og styre utarbeidet Målstyring Follo Ren
IKS 2015. (Dette erstatter Visjon, mål og verdier på selskapets nettsider.) Her settes fem
hovedmål for 2015:

6

Avfallsforskriftens kap. 11 definerer farlig avfall som "avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen
med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr".
Begrepet "spesialavfall" er utgått.
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Målstyring Follo Ren IKS 2015
Hovedmål:
Kundeservice:
Selskapets uttalte målsetting er å
gi god kundeservice.
Økonomi:
Drift og innkjøp skal være så
effektivt at gebyrene holdes på
et lavt nivå.
Samfunn:
Selskapet skal ha en høy miljøprofil og arbeide for at tjenesteutviklingen er til beste for innbyggerne, miljøet og fremtiden.

Organisasjon:
De ansatte i Follo Ren IKS skal
ha et godt arbeidsmiljø og være
stolt av å arbeide i selskapet.
Samarbeid:
Follo Ren skal være en attraktiv
samarbeidspartner for eierne og
andre avfallsaktører.

Målbart mål (delmål):
Forbedre eller holde nivået på den årlige omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelsen;
måles på Total-indikatoren (Omd.+Tilfredsh.)
Holde budsjett gjennom god planlegging og
oppfølging; måles mot årsresultat før eventuelle ekstraordinære avskrivninger
Økte inntekter fra næringskunder
Redusere restavfallsmengden fra gjenvinningsstasjonene i forhold til fjorårets tall pr
innbygger
Øke andel innlevert EE-avfall i forhold til
fjorårets tall pr innbygger
Mindre tekstiler i restavfallet fra husholdningene, reduksjon basert på tall fra fjorårets
plukkanalyse
Øke innlevert plastemballasje fra husholdningene i forhold til kg innsamlet pr innbygger i 2014
Vi skal forbedre, eller holde nivået på den
årlige medarbeiderundersøkelse

Mål 2015:
72 %

Positivt
resultat
Over budsj.

1%
reduksjon
1%
økning
Fra 3,2 %
til 2,7 %
20 %
økning pr
innbygger
4,2

Årlig avholde et møte på høyere administrativt nivå i kommunene

Kilde: Målstyring Follo Ren IKS 2015 (2.3.2015).

3.2.2 Kundetilfredshet
"Målsettingen for antall klager for henting av restavfall er mindre enn 10 klager per uke og
resultatet ble i gjennomsnitt 8,3 klager per uke. For papirhenting er målet det samme og gjennomsnittet har vært 8,6 klager per uke. Antall tømminger som utføres totalt er ca. 26 000 per
uke." (Årsmelding 2014, s. 22.)
Follo Ren deltar hvert år i en uavhengig undersøkelse på omdømme og kundetilfredshet som
gjennomføres av Sentio Research Norge AS for renovasjonsselskaper i Norge. 600 tilfeldig
utvalgte personer fra kommunene Frogn, Ås, Ski, Oppegård og Nesodden intervjues over telefon. Kundetilfredsheten kartlegges i forhold til aspekter som: oppsamlingssystem, henting,
bringeordning, gjenvinning/miljøstasjon, sluttbehandling, service og pris. Rundt 55 interkommunale renovasjonsselskaper deltar i undersøkelsen. Follo Ren sammenliknes med landsgjennomsnittet for disse (Benchmark Norge).
Sentio Research Norge AS har utarbeidet Omdømme og Kundetilfredshet 2014 for Follo Ren.
Total-indikator (omdømme + tilfredshet) viser en skår på 72 av 80 mulige poeng – likt med
resultatet for 2013. Selskapets egen målsetting er dermed oppfylt i 2014. Fra rapporten
Follo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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gjengis en del punkter:
 "Kjennskapen til Follo Ren er midt på treet."
 "Follo Rens kunder har et godt totalinntrykk av selskapet. Resultatet er på samme nivå
som i 2013, og ligger godt over snittet i Norge."
 "Når det gjelder miljøbevissthet ligger Follo Ren på nivå med gjennomsnittet for Norge".
 "Follo Ren skårer brukbart på Samfunnsansvar/moral".
 "Når det gjelder Innovasjon og evne til å være nyskapende ligger Follo Ren på nivå med
gjennomsnittet for Norge".
 "Styring og ledelse i Follo Ren oppnår et middels resultat som ligger like under gjennomsnittet for Norge."
 "Follo Rens kunder er middels tilfreds med oppsamlingssystemet". 10 % av respondentene er misfornøyd med oppsamlingssystemet, og de oppgir grunner som "annet" (49 %),
"for lite kildesortering" (35 %) og "liten plass i avfallsbeholderene" (5 %).
 "Follo Rens kunder er godt fornøyd med henting av husholdningsavfallet." De 4 %
misfornøyde oppgir at "avfallet hentes for sjelden" (86 %).
 "Kundene er mest fornøyd med gjenvinningsstasjonene." "Det er meget stor tilfredshet
med gjenbruksstasjonene... signifikant bedre enn snittet for Norge."
 63 % av respondentene har ikke kjennskap til hva som skjer med avfallet etter at det er
samlet inn.
 "Omtrent en av fem har vært i kontakt med Follo Ren i forbindelse med klager eller andre
henvendelser vedrørende avfallshåndteringen. Follo Ren får gode tilbakemeldinger på
kundebehandlingen, og resultatet er signifikant bedre enn snittet for Norge."
 "På tilfredshet med informasjon vedrørende avfallsordningen ligger Rollo Ren signifikant
høyere enn snittet for Norge."
 "Når det gjelder tilfredshet med prisen har flere selskaper en relativt lav skåre. Follo Ren
skårer likevel relativt godt, og ligger ikke langt bak bestenoteringen i våre målinger."
 "Kundene til Follo Ren er totalt sett meget tilfreds, og resultatet er signifikant bedre enn
snittet i Benchmark Norge. Skåren er på nivå med 2013."
 "Hovedmålet totalindikator er det sammenslåtte målet for Follo Ren. Resultatet er signifikant bedre enn snittet i Benchmark Norge, og på nivå med resultatet fra 2013." Adm. dir. i
Sentio Research Norge AS utdypet dette i en epost til revisor: På totalindikatoren
(omdømme og tilfredshet) kom Follo Ren på 10. plass blant de ca. 55 interkommunale
renovasjonsselskapene som deltar i undersøkelsen.
 "Kundene i Frogn og Ås gir noe høyere vurderinger på tilfredshet og omdømme enn de
andre, mens kundene på Nesodden gir de laveste vurderingene. Kundene i Ski og Oppegård ligger omtrent på snittet for Follo Ren totalt både på omdømme og tilfredshet."
 "Follo Ren gjør det stort sett godt, med utfordringer på enkelte områder. Resultatene ligger i stor grad på nivå med i fjor, med noen små endringer; noen i positiv retning, andre i
negativ retning. Selskapet har fremdeles noe å strekke seg etter om de ønsker å kjempe
med de aller beste. Vi anbefaler å fokusere på å bevare, og om mulig styrke, de gode
resultatene på henting av avfall. Og Follo Ren vil tjene på å styrke 'styring og ledelse',
samt å fokusere på 'oppsamlingssystemet'."
3.2.3 Kompetansesenter for avfallshåndtering
Ansattes kompetanse
Follo Ren oppgir å ha hatt betydelig fokus på kompetanseheving siden 2012. Opplæringsplan
for alle ansatte er utarbeidet. Kompetansehevingen skjer gjennom en rekke opplæringstiltak.
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Kompetanse overføres mellom ansatte i den daglige driften av selskapet:
 Ansatte i administrasjonen hadde i 2013 arbeidsdager ute på gjenvinningsstasjonene, for å
lære av deres hverdag og møte kunder.
 Allmøter med alle ansatte i bedriften arrangeres kvartalsvis, der aktuelle problemstillinger
belyses og diskuteres.
 Arbeidsgrupper på tvers av fagfelt og nivåer etableres etter behov. Ved innkjøp av en
gravemaskin til en gjenvinningsstasjon settes det ned en gruppe bestående av driftsleder,
maskinførere og innkjøper, for å utarbeide kravspesifikasjon for den offentlige anbudsprosessen.
Intern opplæring for grupper av ansatte har særlig omfattet:
 Lederutvikling på gjenvinningsstasjonene 2012 – 13: Stasjonsledere og skiftledere på
gjenvinningsstasjonene gjennomførte et lederutviklingsprogram i samarbeid med et konsulentfirma. Programmet besto av flere samlinger med temaer som personlighetstest,
lederevaluering og individuelle oppgaver. Etter endt kursing byttet alle stasjonsledere og
skiftledere stasjon for en periode, for å lære av hverandre.
 Fagprøver i gjenvinningsfaget 2013 – 14: Alle fast ansatte på gjenvinningsstasjonene fikk
i 2013 tilbud om fagskole. I samarbeid med Folkeuniversitetet gjennomførte selskapet et
kurs for teoretisk fagprøve i gjenvinningsfaget, som besto av helgesamlinger og ble
avsluttet med teoretisk eksamen i desember 2013. Ni ansatte fullførte i 2014 også praktisk
eksamen og har dermed fått fagbrev i gjenvinningsfaget.
 Kjemiker til gjenvinningsstasjonene: Gjenvinningsstasjonene har fokus på sikkerhet ved
håndtering av farlig avfall. Det finnes en rekke sjeldne typer der ansatte kan være usikre.
En ekstern konsulent kommer derfor på månedlig besøk, der han gjennomgår mottatt farlig avfall og veileder de ansatte.
Ansatte deltar årlig på eksterne kurs og konferanser innen sine fagområder:
 Innkjøpssjefen har gjennomført kurs/eksamen i Lov om offentlig anskaffelse. Hun deltar
jevnlig på kurs for å holde seg oppdatert i et komplekst lovverk.
 Avfall Norge arrangerer Avfallskonferansen, som er bransjens årlige treffpunkt for
renovasjonsselskaper, kommuner, statlige myndigheter og leverandører. Politiske føringer
for renovasjon og miljøspørsmål kommer her opp på et tidlig tidspunkt, og konferansen er
en god arena for å utvikle nettverk. Follo Ren deltar på konferansen med ca. fem ansatte.
 KS Bedrift arrangerer kurs som Follo Ren-ansatte deltar på.
 Cowi AS/NORSAS (Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning) arrangerer den
årlige konferansen Farlig Avfall, der Follo Ren deltar.
Follo Rens ansatte har omfattende faglige nettverk innen avfallsbransjen:
 Akershus og Oslo avfallsforum (AOA) avholder kvartalsvise møter om ulike temaer knyttet til renovasjon. Dette gir nyttig erfaringsutveksling for Follo Ren, som deltar med 3 – 4
ansatte. Under AOA er det etablert forum for gjenvinningsstasjoner og forum for nedgravde løsninger, som har halvårlige møter.
 Uformelle nettverk benyttes til kostnadskontroll av inngåtte avtaler og nye avtaler.
 Prosjektleder for Kretsløp Follo deltok i Avfall Norges biogassgruppe.
Selskapet vektlegger rekruttering av personell med riktig kompetanse og bakgrunn for oppgavene Follo Ren skal løse. Dette gjelder i administrasjonen så vel som på gjenvinningsstasjonene. Ved ledig stilling utarbeider ansettelsesutvalget stillingsannonse med kravspesifikasjon.
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Kompetansesenter for kommuner og innbyggere
Follo Ren deler sin kompetanse med eierkommunene og innbyggerne gjennom flere tiltak:
 Servicetorg med informasjon på telefon og internett: Follo Rens servicetorg er bemannet
med to personer som svarer på alle spørsmål om avfallssortering etc. Selskapets nettsider
gir god informasjon om renovasjon.
 Veileder for renovasjonsløsninger (18.6.2014) er beregnet på arealplanleggere,
byggesaksbehandlere, utbyggere, borettslag, velforeninger og enkeltabonnenter. Ved
planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å
inkludere gode løsninger for kildesortering av avfall. Krav til renovasjonsløsningen bør
fastsettes allerede på kommuneplan- eller reguleringsplannivå, slik at utbygger kan innarbeide gode løsninger tidlig i prosjektet. Veilederen revideres i 2015.
 Veiledning av borettslag og sameier: Representanter for Follo Ren drar hyppig på befaring for å vurdere mulighetene for fellesløsninger, nedgravde løsninger m.m. Follo Ren
stiller også på styremøter og generalforsamlinger ved behov.
 Rådgiving overfor kommunene, utbyggere og arkitekter: Follo Ren gir uttalelse i alle
byggesaker i eierkommunene vedrørende nye byggeprosjekter. Follo Ren ønsker å komme
inn så tidlig som mulig i planleggingsprosessene, da dette sikrer de beste renovasjonsløsningene.
 Samarbeidsforum for eierkommunene: Follo Ren arrangerer samarbeidsforum for ansatte i
eierkommunene 2 - 3 ganger per år. Aktuelle problemstillinger og felles retningslinjer for
renovasjon drøftes.
 Veiledning på gjenvinningsstasjonene: Stasjonene er bemannet slik at personell til enhver
tid er tilgjengelig for å hjelpe kundene med riktig sortering. Veiledningen "på rampa" er
service som også gir kundene kompetanse om renovasjon.
 Informasjon og gode holdninger til barn og unge: Skoler besøkte gjenvinningsstasjoner i
2014. Opplegget videreføres i 2015 og utvides til barnehager.
"I nye byggeprosjekter, men også eksisterende borettslag og sameier, anbefaler Follo Ren IKS
bruk av nedgravde løsninger... er plassbesparende, estetisk penere og kan bidra til å øke
bokvaliteten i fortettede områder. Ved utgangen av 2014 var det 186 nedgravde enheter i
Follo". (Årsmelding 2014, s. 22.)
"Follo Ren IKS har deltatt i den nasjonale informasjonskampanjen 'Hjelp oss å gjøre landet
mindre giftig' i regi av Avfall Norge". (Årsmelding 2014, s. 25.)
Revisor har gjennomgått Follo Rens nettsider under overskriften Miljøpolitikk. De åtte sidene,
som alle er datert rundt oktober 2013, opplyser om:
 Avfallspyramiden: "Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig."
 Avfallsreduksjon: "Det fremste målet i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengden, og
at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten."
 Ombruk: "Selg eller gi bort ting du ikke bruker lenger..."
 Materialgjenvinning: Her står det mye om Kretsløp Follo som ikke lenger er aktuelt.
 Energiutnyttelse: "Per i dag forbrennes alt restavfall fra våre husholdninger."
 Deponering: tom side.
 Ord og uttrykk: tom side.
 Farlig avfall: "Hva er farlig avfall?", "Asbest og eternitt" og "Forenklet kildesortering av
farlige kjemikalier".
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En helhetlig kommunikasjonsstrategi for Follo Ren ble utarbeidet i 2013. "Det ble brukt mye
tid på å utvikle nye internettsider i 2013." (Årsmelding 2013, 25.) Styrets årsberetning 2014
opplyser (s. 1) om "mindre bruk på informasjonstjenester". Daglig leder opplyser at ny informasjon/IT-konsulent, som tiltrer i april 2015, vil utvikle nettsidene.
3.2.4 Økonomisk effektiv drift
Styrets årsberetning 2014 opplyser (s. 1) følgende om Follo Rens økonomi:
 "Selskapet har i 2014 hatt driftsinntekter på kr 95 930 961 mot kr 98 049 029 i 2013.
Ordinært resultat for 2014 viser et overskudd på kr 5 250 562 mot et overskudd på kr
13 061 248 i 2013."
 Per 31.12.2014 utgjør selskapets egenkapital 27,4 mill. kr og langsiktig gjeld 41,2 mill. kr.
 "Selskapet har vurdert risikoer og usikkerhetsfaktorer til å være lave både når det gjelder
drift og økonomi." Dette skyldes flere forhold: langsiktige avtaler, lovpålagte tjenester
som sikrer inntektene, lite utsatt for svingninger i valuta og råvarepriser, og avfallsmengdene endres lite fra år til år.
 "En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand var en del av løsningen i
Kretsløp Follo og ble ferdigstilt i 2013. Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegg i Vestby ble forsinket på grunn av politisk behandling og avklaring i forhold til
finansieringen av anlegget. Kretsløp Follo ble vedtatt avsluttet den 17. september 2014.
Beslutningen om å innstille arbeidet med prosjektet skyldtes at det ikke var mulig å oppnå
flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyrer for revidert investeringsbudsjett...
Tomten i Vestby kommune er vedtatt lagt ut for salg og alle avtaler som var inngått i forbindelse med Kretsløp Follo er avsluttet." Prosjektet er regnskapsført med til sammen
9 975 713 kr i 2013 og 2014. Prosjektet er dermed 100 % nedskrevet.
Noen regnskapstall for Follo Ren IKS over de siste seks årene gjengis i figurer nedenfor. Etter
figurene kommenteres utviklingen med vekt på siste toårsperiode:

Sum driftsinntekter - Follo Ren IKS
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98 049 029

95 930 961

Kilde: Follo Ren IKS, årsregnskap.

Selskapets inntekter sank med 11,3 % fra 2012 til 2014. Dette skyldes hovedsakelig reduserte
driftstilskudd fra kommunene som følge av reduserte driftskostnader. (Selvkostprinsippet
medfører at inntektene over tid følger kostnadene.) 19 % av driftsinntektene er salgsinntekter:
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Salgsinntekter - Follo Ren IKS
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Kilde: Follo Ren IKS, årsregnskap. Hovedposten betegnes "salgs- og leieinntekter" i regnskapet, men Follo Ren
har ingen leieinntekter.

Salgsinntektene steg med 5,6 % fra 2012 til 2014, men sank noe det siste året: "Driftsinntektene ble lavere enn budsjettert... på grunn av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner og
mindre salg av grønne ekstrasekker til abonnentene. Besøkstallet på gjenvinningsstasjonene
var 144 000 som er 1 % høyere enn 2013." (Styrets årsberetning 2014, s. 1.)
De største salgsinntektene i 2014 er:
 Salg av avfallsfraksjoner: 8,1 mill. kr.
 Husholdningsavfall på gjenvinningsstasjoner (gebyrinntekter): 5,7 mill. kr.
 Næringsavfall på gjenvinningsstasjoner og renovasjon: 3,8 mill. kr.
81 % av driftsinntektene er driftstilskudd fra eierkommunene:

Driftstilskudd (overføringer) fra eierkommuner til
Follo Ren IKS
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Kilde: Follo Ren IKS, årsregnskap.

Driftstilskudd fra eierkommunene sank med 14,4 % fra 2012 til 2014. "Det er sikret god likFollo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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viditet gjennom driftsbidragene fra eierkommunene," opplyser Styrets årsberetning 2014 (s.
1). Driftstilskudd finansieres med renovasjonsgebyrer som innbyggere betaler til kommunene.
Fra inntektssiden går vi over til utgiftssiden:

Sum driftskostnader - Follo Ren IKS
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Kilde: Follo Ren IKS, årsregnskap.

Driftskostnadene steg med 5 mill. kr fra 2013 til 2014, som følge av nedskrivning av investeringen i Kretsløp Follo med 7,3 mill. Andre driftskostnader sank. Fra 2012 til 2014 sank
driftskostnadene med 10,1 %.
Hovedforklaringen er mer rasjonell avfallshenting: To avfallsbeholdere - for papir og restavfall - ble "rullet ut" til husstandene i 2012 og 2013. Beholderne (240 liter) er større enn tidligere. Ukentlig henting av avfall ble i 2013 erstattet med henting av restavfall hver 14. dag og
av papir månedlig. Dette medførte mindre arbeid for transportørene (entreprenørene), som
igjen medførte lavere vederlag/driftskostnader for Follo Ren.
Også ved gjenvinningsstasjonene utvikler man stadig mer rasjonelle arbeidsmåter. "Vi behandler nå inerte masser - stein, jord, murpuss etc. - i større grad selv," opplyser daglig leder.
"Follo Ren IKS har fra april 2014 ny avtale for kverning av hageavfall. Avtalen har hatt fokus
på å effektivisere kverningen med blant annet færre steder for kverning, samt en optimalisert
beregning av volum. Dette har medført store besparelser for selskapet. Etter ny konkurranse
fortsetter tidligere kontraktør å samle inn papir på husstandsnivå." (Årsmelding 2014, s. 24.)
Bare 23 % av driftskostnadene er lønnskostnader:
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Lønnskostnader inkl. godtgjøring og
sosiale kostnader - Follo Ren IKS
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Kilde: Follo Ren IKS, årsregnskap.

Figuren viser at lønnskostnadene steg sterkt fra 2009 til 2011, da personellet økte fra 20 til 28
årsverk, bl.a. fordi Follo Ren overtok arbeidsgiveransvaret for fire medarbeidere ved Teigen
gjenvinningsstasjon fra Nesodden kommune. Lønnskostnadene sank med 6 % fra 2012/2013
til 2014, som følge av at beholderutrullingen medførte syv midlertidig ansatte i 2012/2013.

Årsresultat - Follo Ren IKS
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Kilde: Follo Ren IKS, årsregnskap.

Årsresultatet beløp seg til gjennomsnittlig 8,7 mill. kr i årene 2012 – 2014. Overskuddene
avsettes til egenkapital og tilbakeføres til eierkommunene to år senere i henhold til selvkostordningen.
Kommuner i Akershus, inkludert Follo, og Oslo og Østfold hadde følgende renovasjonsgebyrer 2013:
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Renovasjonsgebyrer 2013 - Akershus, Oslo, Østfold
Kr per år per husstand (eks. MVA)
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Kilde: ssb.no/kostra.

De 41 kommunene hadde renovasjonsgebyrer på gjennomsnittlig 2224 kr per husstand (pluss
MVA) i 2013. De fem kommunene i Follo Ren hadde renovasjonsgebyrer på gjennomsnittlig
1970 kr i 2013. Kommunene i Follo Ren lå dermed 11,4 % under gebyrnivået i Akershus,
Oslo og Østfold.
Det lave gebyrnivået i Follo Rens kommuner henger sammen med lave driftskostnader i Follo
Ren IKS, noe som har flere forklaringer:
 Stordriftsfordeler ved håndteringen av husholdningsavfall for fem kommuner – med større
folketall enn mange andre renovasjonsselskaper.
 Rasjonelt oppsamlingssystem/logistikk med to fraksjoner og henting hver 14. dag/måned.
 Gode innkjøps- og leveringsavtaler, som har medført synkende driftsutgifter og stigende
salgs- og leieinntekter over siste femårsperiode.
 Satsing på næringsavfall, som gir et driftsoverskudd på 1 mill. kr per år.
Rutiner for økonomirapportering omfatter daglig leders kvartalsrapportering til styret, styrets
årsberetning og selskapets årsmelding. "Follo Ren har klart å holde kostnadsutviklingen hvert
år i de siste fem årene under budsjett." (Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS, s. 3.)
3.2.5 Næringsavfall
Stordriftsfordelene som Follo Ren IKS har gjennom sine avtaler, gir mulighet til å tjene
penger på næringsmarkedet. Representantskapet vedtok derfor 27.9.2012 å utvide selskapsavtalens kapittel 4.1, der følgende oppgave for selskapet kom inn: "Utnytte selskapets kompetanse, ressurser og avtaler til å håndtere næringskunder."
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"Follo Ren IKS skiller mellom selvkostområdet som gjelder husholdningsavfall som er
hovedaktiviteten i selskapet, og næringsavfallet som bokføres på avdeling Bedrift/ Næringskunder med eget resultatregnskap." (Styrets årsberetning 2014, s. 1.) Kostnadene på gjenvinningsstasjonene fordeles på husholdning og næring utfra antall kunder i hver kategori. 1727
næringskunder var innom gjenvinningsanleggene i 2013, mot 139 843 husholdningskunder.
Utfra dette ble næringsdelen i selskapet belastet med 1,3 % av felleskostnader på gjenvinningsstasjonene.
Næringsdelen i Follo Ren har hatt følgende økonomiske utvikling de siste tre årene:
NÆRINGSAVFALL I FOLLO REN IKS
Inntekter fra næringsavfall:
Resultat (overskudd) av næringsavfall:
Inntekter næringsavfall, andel av totale inntekter:

2012
2,4 mill. kr
0,1 mill. kr
2,2 %

2013
3,2 mill. kr
0,9 mill. kr
3,3 %

2014
3,8 mill. kr
1,0 mill. kr
3,9 %

Kilde: Follo Ren IKS' årsregnskap. Næring vil si bedrifter og offentlige virksomheter.

Inntektene fra næringsavfall på 3,8 mill. kr i 2014 fordelte seg på to områder:
 Innsamling av næringsavfall: 2,8 mill. kr.
 Gjenvinningsstasjoner, gebyrinntekt fra næringsavfall: 970 000 kr.
Følgende kan opplyses om Follo Rens håndtering av næringsavfall:
 Innsamlingstjenesten for næringsavfall er lik den for husholdningsavfall: tømming av
restavfall og papir. Også næringskunder kan levere glass/metallemballasje på returpunkter
gratis, da dette har verdi for renovasjonsselskapet.
 På gjenvinningsstasjoner betaler næringskunder (bedriftskunder) etter volum utfra type
kjøretøy. Prisliste 2015 viser at en personbil med avfall koster 250 kr (inkl. MVA), en
liten varebil 400 kr, en stor varebil 800 kr og en stor tilhenger 700 kr.7
 Registrert mengde næringsavfall inn til gjenvinningsstasjonene økte med 47 % fra 2012 til
2013.
 Farlig avfall i næringsavfallet registreres. Vekten av andre fraksjoner i næringsavfallet
registreres ikke.
 "I 2014 leverte Follo Ren 1.609 tonn restavfall fra næring til Klemetsrud/EGE." (Årsmelding 2014, s. 19.)
Administrasjonen vil i 2015 fremme en sak for styret om oppgradering av gjenvinningsstasjonene, bl.a. med vekter for veiing av inngående næringsavfall og utgående avfallscontainere til
sluttbehandler av avfallet. Vekter kan bli installert i 2017 – 18.

3.3 Vurdering
3.3.1 Måloppnåelse for virksomheten
Follo Rens totale avfallsmengde fra innsamling og gjenvinningsstasjoner utgjorde 56 581 tonn
i 2014, tilsvarende 521 kg avfall per innbygger. Av dette utgjorde restavfall fra husholdnin7

Til sammenlikning betaler privatkunder/husholdninger 120 kr for en personbil med tilhenger med restavfall.
"Det er gratis for private kunder å levere papir, papp, metall, EE-avfall, glass, plastemballasje (ikke hardplast
o.l.), klær, sko, farlig avfall og hageavfall."
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gene 18 378 tonn, det vil si 32,5 %. Restavfall fra husholdningene falt fra 185 kg per innbygger i 2010 til 169,5 kg i 2014, det vil si -8,4 % over fire år.
Mange miljøbevisste innbyggere i Follo sorterer glass/metallemballasje og bringer det til 90
returpunkter rundt omkring i kommunene. Fire nye returpunkter ble etablert i 2014. 27 nye
tekstilbokser ble utplassert i 2014, da mottatt mengde tekstiler økte med 12,4 %.
Follo Ren utvider kildesorteringen i 2015 med to tiltak: miljøboks for farlig avfall og månedlig innsamling av plastemballasje. Dette vil redusere restavfall/forbrenning og høyne materialgjenvinningen. Gjennom modernisering av gjenbruksstasjonene i årene som kommer, vil
resultatene forbedres ytterligere.
Follo Ren lykkes i å oppnå det viktige målet om årlig avfallsreduksjon per innbygger. Med 41
% materialgjenvinning har selskapet imidlertid langt igjen til EUs og norske myndigheters
antatte mål for 2030 på rundt 70 % materialgjenvinning.
Prosjekt Kretsløp Follo var ment å halvere restavfallet til forbrenning og øke materialgjenvinningen. Skrinleggingen av prosjektet i september 2014 medfører at selskapet og eierkommunene må møte fremtiden med fornyet strategi og tiltak. Revisors inntrykk er at selskapet er
godt i gang med dette.
3.3.2 Kundetilfredshet
Follo Ren mottok i 2014 gjennomsnittlig 8,3 klager per uke på henting av restavfall og 8,6
klager per uke på papirhenting. Målet om maks 10 klager per uke for begge fraksjoner ble
dermed nådd.
I Sentios Omdømme og Kundetilfredshet 2014 oppnår Follo Ren gode resultater på hovedområdene kundetilfredshet og omdømme. Resultatene ligger gjennomgående på nivå med resultatene i 2013, og godt over landsgjennomsnittet for renovasjonsbransjen på de fleste områder.
Follo Rens kunder er tilfreds med tjenesteytingen; mest fornøyd er de med gjenvinningsstasjonene. På områdene 'styring og ledelse', 'miljøbevissthet' og 'innovativt og nyskapende' er
kundenes inntrykk av selskapet noe svakere enn landsgjennomsnittet.
Sistnevnte kan henge sammen at det store prosjektet Kretsløp Follo ble offentlig diskutert i
åtte år, for til slutt å bli stanset. Kundene kan tolke det som svak styring og ledelse i selskapet.
Uten prosjektet fremstår selskapet også som mindre innovativt. At miljøprofilen ikke er på
topp, kan også henge sammen med at Follo Ren i 2014 hentet kun to søppelfraksjoner (papir
og restavfall) hos kundene. Kildesortering utover dette må kunden ta hånd om selv ved å
bringe fraksjonene til returpunktene.
3.3.3 Kompetansesenter for avfallshåndtering
Follo Ren skaffer seg nødvendig avfallskompetanse gjennom kontinuerlig læring og utvikling
av ansatte. Det skjer gjennom kompetansedeling i den daglige driften, intern kursing, deltakelse på eksterne kurs og konferanser, samt i faglige nettverk.
Follo Ren fyller rollen som kompetansesenter for eierkommuner og innbyggere gjennom flere
tiltak: Selskapet har utarbeidet Veileder for renovasjonsløsninger (2014) med råd om løsninger for kildesortering av avfall. Ansatte drar på befaring i borettslag og sameier for å gi råd
om avfallsløsninger. Gjenvinningsstasjonene veileder kundene, og servicetorget veileder pubFollo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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likum på telefon og internettsider. Follo Ren gir også uttalelser til kommunene i byggesaker
vedrørende nye byggeprosjekter. Og administrasjonen arrangerer halvårlig samarbeidsforum
for eierkommunene, der aktuelle problemstillinger og retningslinjer for renovasjon drøftes.
Revisors gjennomgang av Follo Rens nettsider under overskriften Miljøpolitikk viser at nettsidene er 1,5 år gamle og trenger oppdatering. Daglig leder opplyser at selskapet styrker
informasjonsarbeidet i 2015.
3.3.4 Økonomisk effektiv drift
Det økonomiske bildet av Follo Ren kan oppsummeres slik:
 Sum driftsinntekter sank med 11,3 % fra 2012 til 2014, hovedsakelig som følge av reduserte driftstilskudd fra kommunene. Salgsinntektene steg med 5,6 % fra 2012 til 2014,
men sank noe det siste året, som følge av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner.
 Sum driftskostnader sank med 10,1 % fra 2012 til 2014, som følge av mer rasjonell
avfallsinnsamling hos kundene og mer rasjonelle rutiner på gjenvinningsstasjonene.
 Årsresultatet beløp seg til gjennomsnittlig 8,7 mill. kr i årene 2012 – 2014.
 De fem kommunene i Follo Ren hadde i 2013 renovasjonsgebyrer på gjennomsnittlig
1970 kr. Dette var 11,4 % under gebyrnivået i Akershus/Oslo/Østfold.
3.3.5 Næringsavfall
Innsamling, mottak og salg av næringsavfall ga Follo Ren 3,8 mill. kr i inntekter og et overskudd på ca. 1,0 mill. kr i 2014. Næringsavfallet står for 4 % av selskapets omsetning, og det
er et vekstområde som ligger an til å dobles over tre år (2012 - 2015). Næringsavfallets fraksjoner registreres ikke i vekt, bortsett fra farlig avfall.
Hvis gjenvinningsstasjonene utstyres med vekter for eksakt måling av mengde næringsavfall,
vil selskapet få bedre kontroll over salgsinntektene fra næringskunder.
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4

SYSTEMER FOR INTERNKONTROLL
Problemstilling nr. 2: Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
 Etterleves bestemmelsene i forurensningsloven?
 Har selskapet utfordringer i forhold til etterlevelse av en god internkontroll?

4.1 Revisjonskriterier



Selskapet skal etterleve bestemmelser i Forurensningsloven om det ytre miljø.
Internkontrollforskriftens bestemmelser om det indre miljø/arbeidsmiljø skal etterleves,
herunder dokumentering av selskapets internkontrollsystem.

4.2 Fakta
4.2.1 Etterlevelse av Forurensningsloven
Follo Rens etterlevelse av Forurensningsloven oppsummeres i følgende tabell:
FORURENSNINGSLOVEN – ETTERLEVELSE I FOLLO REN IKS
Lovparagraf:
Etterlevelse:
§ 29 Krav til anlegg "Ytre miljø: Selskapet jobber kontinuerlig med risikokartlegging av
for behandling av
selskapets virksomhet som også innebærer kartlegging av fare for
avfall:
miljøforurensning. Videre har Follo Ren IKS i 2014 hatt stor fokus på
avviksregistrering, slik at hendelser og nesten-ulykker blir bedre
dokumentert." (Styrets årsberetning 2014, s. 3.)
"Dessverre fortsetter forsøplingen rundt containerne... Selskapet bruker omtrent 1,5 årsverk på å rydde og etterse returpunktene." (Årsmelding 2014, s. 22.) "Vi har tro på at vi ved etablering av estetisk pene
nedgravde løsninger over tid vil redusere problemet. Nedgravde løsninger tilfredsstiller også kravene til universell utforming." (Årsmelding 2013, s. 22.)
Follo Ren IKS har ikke eget behandlingsanlegg, men leveringsavtaler
med sluttbehandlere. Årsmeldingens tabell "Hvor havner avfallet
vårt?" viser følgende:
 Papir: Norsk Gjenvinning.
 Restavfall husholdning: Klemetsrudanlegget, EGE, Oslo kommune
 Glass og metallemballasje: Syklus, Fredrikstad.
 Klær/tekstiler: Fretex, UFF.
 Plastemballasje: Sorterings-/gjenvinningsanlegg, Sverige.
 Metaller: Norsk Gjenvinning, Fredrikstad.
 EE-avfall: El-Retur, Stena miljø, ERP/REVAC.
 Farlig avfall/maling, lim, lakk: Renor, Aurskog.
 Farlig avfall/asbest: IØR (Indre Østfold Renovasjon), Askim.
 Farlig avfall/impregnert trevirke: Solør Bioenergi.
 Bildekk: Nocas/Ragn-Sells/Dekkretur.
 Jord/stein/porselen/keramikk: Follo Rens egne arealer.
 Restavfall/grovavfall gjenvinningsstasjoner: Franzefoss.
Follo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.:
§ 31 Håndtering av
farlig avfall:
§ 32 Håndtering av
næringsavfall:
§ 33: Gjenvinning
og annen behandling av avfall:

§ 34 Avfallsgebyr:

§ 81 Forurensningsmyndighetene:
"Forurensningsmyndighetene er: c) på
kommunalt nivå:
kommunen."

Kommunene sørger for innsamling av husholdningsavfall gjennom
Follo Ren IKS. Hjemmehentingen av avfall utføres av eksterne entreprenører for Follo Ren.
Farlig avfall leveres på de tre gjenvinningsstasjonene, som videresender det til flere sluttbehandlere av avfallet, som destruerer det.
Gjenvinningsstasjonene mottar næringsavfall (alle fraksjoner) i moderate mengder (varebil, tilhenger). Større mengder (lastebil) henvises til
private aktører som Norsk Gjenvinning og Follo truckutleie.
Avfallsfraksjonene fra Follo Ren til sluttbehandlere blir til bl.a.:
 Papir: Nytt papir og emballasje.
 Restavfall husholdning: Forbrenning med energigjenvinning.
 Glass og metallemballasje: Glassbetong, glassvatt, ny
metallemballasje, hjulkapsler, sykler m.m.
 Plastemballasje: Nye plastprodukter; forbrenning/energigjenvinn.
 Klær og sko: Selges i bruktbutikker og gjenvinnes.
 Metaller: Nytt metall i ny produksjon/industri.
 Trevirke: Biobrensel, forbrenning med energigjenvinning.
 Hageavfall: Kompost, toppdekke.
 Farlig avfall: destrueres.
"Kommunene setter sine renovasjonsgebyrer basert på selvkost fra
Follo Ren med påslag for egne administrative kostnader samt justeringer fra eventuelle selvkostfond. Dette medfører at eierkommunene
har ulike renovasjonsgebyrer." (Forslag til Selskapsstrategi for Follo
Ren IKS, s. 3.)
Kommunene beregner sine renovasjonsgebyrer utfra selvkost (kostnadsdekning) over ca. 5 år. Ekstern konsulent bistår kommuner i
gebyrberegningen. Follo distriktsrevisjon IKS gjennomgår selvkostregnskapet årlig.
De fem eierkommunene har i kommunestyrene vedtatt tilnærmet likelydende kommunale husholdningsavfallsforskrifter8, som bestemmer
bl.a.:
§ 14 fastsetter at driften av renovasjonsordningen tillegges Follo Ren
IKS. Innenfor sitt virkeområde har Follo Ren IKS dermed fått delegert
ansvar fra deltakerkommunene.
§ 5 fastsetter at samtlige eiendommer (jf. § 2) omfattes av avfallsordningen som driftes av Follo Ren IKS.
Kommunene kan stille krav til abonnenter og avfallsprodusenter om
kildesortering og leveringsmetode for avfallsfraksjonene, for å sikre en
økonomisk, miljø- og ressursmessig håndtering av avfallet. Valg av
oppsamlingsenhet, plassering og sortering skal følge gjeldende veileder for renovasjon.
Husholdningsavfallsforskriftene fastsetter at ingen kan samle inn husholdningsavfall i området uten skriftlig tillatelse fra kommunen.

8

Forskrift om husholdningsavfall, Ski kommune, Akershus; i kraft 22.06.2011.
Forskrift om husholdningsavfall, Ås kommune, Akershus; i kraft 1.12.2012.
Forskrift om husholdningsavfall, Oppegård kommune, Akershus; i kraft 1.8.2012.
Forskrift om husholdningsavfall, Frogn kommune, Akershus; i kraft 21.4.2014.
Forskrift om husholdningsavfall, Nesodden kommune, Akershus; i kraft 16.6.2011.
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Follo Rens nåværende virksomhet trenger ikke utslippstillatelse, opplyser daglig leder. Statlige organer fører tilsyn med renovasjonsselskaper og kan komme med pålegg.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga 10.10.2014 Follo Ren konsesjon for komposteringsanlegg ved Teigen gjenvinningsstasjon. Prosjektet er senere skrinlagt. Fylkesmannen gjennomførte i september 2014 tilsyn ved deponiet ved Bølstad gjenvinningsstasjon, som er lokalisert
på en tidligere kommunal fylling som ble lukket og dekket med leire i 1997. Ås kommune eier
det avsluttede deponiet og er driftsansvarlig i etterdriftsfasen. Fylkesmannen påla Ås kommune å gjennomføre prøvetaking av sigevann og gassutslipp og overvåking av omkringliggende bekker. Ås kommune har bestilt miljørisikovurdering fra Bioforsk. Pålegget berører
ikke Follo Ren/Bølstad gjenvinningsstasjon.
Styrets årsberetning 2014 opplyser (s. 2): "For å tilfredsstille krav fra fylkesmannen om bedre
besøkskontroll og tilsyn av rampa på gjenvinningsstasjonene og for å minske bruk av ekstrahjelp er det opprettet to 50 % stillinger på gjenvinningsstasjonene."
"Det er ikke registrert noen ulykker eller hendelser som har skapt fare eller skade på det ytre
miljø", rapporterte styret for 2014, som for 2013.
4.2.2 Etterlevelse av Internkontrollforskriften
Det heter i Internkontrollforskriftens § 4 Plikt til internkontroll: "Den som er ansvarlig for
virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette
gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter." Daglig leder har plikt til å
sørge for at internkontrollen blir overvåket og gjennomgått kontinuerlig for å sikre at den
fungerer som forutsatt.
Internkontrollforskriftens § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Krav til dokumentasjon, etterleves slik i Follo Ren:
INTERNKONTROLLFORSKRIFTENS § 5 – ETTERLEVELSE I FOLLO REN IKS
Etterlevelse:
§ 5, punkt:
1. sørge for at de lover og "I 2014 har Follo Ren IKS revidert hele sitt HMS-system. Proforskrifter i helse-, miljøsedyrer og rutiner er nå tilgjengelig i en elektronisk HMS-håndog sikkerhetslovgivningen bok og det har vært stor fokus på systematisk og praktisk HMSsom gjelder for virksomarbeid. For å ivareta og involvere alle ansatte i HMS-arbeidet
heten er tilgjengelig, og ha har det blitt laget et HMS-utvalg som har vært med å utarbeide
oversikt over de krav som ny HMS-målsetning, forme HMS-systemet og bidratt ellers med
er av særlig viktighet for
innspill og forbedringsforslag." (Styrets årsberetning 2014, s.
virksomheten
3.)
2. sørge for at arbeidstaPersonal/HMS-sjefen tok i 2014 videreutdanning i HMS-ledelse
kerne har tilstrekkelig
ved Handelshøyskolen BI.
kunnskaper og ferdigheter
i det systematiske helse-,
Alle ledere har gjennomført HMS-kurs. Alle medarbeidere for
miljø- og sikkerhetsarbei- øvrig har fått intern HMS-opplæring. Fagbrev som flere ansatte
det, herunder informasjon på gjenvinningsstasjonene har tatt, inneholder mye HMS-komom endringer
petanse.
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3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at
samlet kunnskap og erfaring utnyttes

4. fastsette mål for helse,
miljø og sikkerhet - må
dokumenteres skriftlig

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon,
herunder hvordan ansvar,
oppgaver og myndighet
for arbeidet med helse,
miljø og sikkerhet er fordelt - må dokumenteres
skriftlig
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt
utarbeide tilhørende planer
og tiltak for å redusere
risikoforholdene fordelt må dokumenteres skriftlig

Selskapet nedsatte i 2014 et HMS-utvalg som et overordnet
organ for HMS-arbeidet i virksomheten. (Arbeidsmiljøutvalg er
ikke obligatorisk i virksomheter under 50 arbeidstakere. HMSutvalget er en forenklet form for arbeidsmiljøutvalg.) HMSutvalget skal sikre involvering fra de ansatte og ivareta alle
aspekter av HMS.
Follo rens HMS-utvalg har utarbeidet følgende HMS-målsetting
for bedriften: "Follo Ren skal ha en HMS-kultur der vi jobber
aktivt med forebygging av ulykker, helse-, og miljøskader.
Ingen aktivitet har prioritet over sikkerhet. Vi er alle ansvarlige
for å oppnå målsetning om 0 skader på ansatte og aktivt forebygging av skader hos kunder. Våre ansatte skal i minst mulig
grad eksponeres for helseskadelige stoffer. Vi skal ha et trivelig
og sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt og trygg arbeidssituasjon. Alle ansatte skal få en grunnleggende opplæring og inkluderes i vårt HMS-arbeid fra første dag. Vi skal jobbe for å
håndtere avfall slik at ressursene utnyttes optimalt og med minst
mulig miljøbelastning." (www.Folloren.no/HMS.) Selskapets
HMS-målsetting er tatt til etterretning av styret (18.6.2014).
Daglig leder har det øverste ansvaret for HMS-arbeidet i
bedriften. Ansvaret for utarbeidelse og oppfølging av et forsvarlig HMS-system ligger hos personal/HMS-sjef. Driftssjef
og stasjonsledere har ansvar for å påse at rutiner og prosedyrer
innenfor HMS blir fulgt og opplæring gitt. Videre har HMSutvalget og verneombudet sentrale roller i HMS-arbeidet.

Avdelingsvise risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser),
som dekker alle sider ved bedriften, er utarbeidet i 2014 og
2015. Årlig oppdatering av ROS-analysene er nå rutine. Basert
på Arbeidstilsynets veiledning i risikoanalyse har personal/HMS-sjef utviklet et skjema for ROS-analyse med fokus på
farekilders alvorlighetsgrad og sannsynlighet, samt forebyggende tiltak.
Verneombudet går vernerunde minst årlig. El-tilsynet og en
sikkerhetsrådgiver var på befaring i 2014.
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7. iverksette rutiner for å
avdekke, rette opp og
forebygge overtredelser av
krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhets- lovgivningen må dokumenteres skriftlig

"Arbeidsmiljøet for renovatørene med hensyn til belastningsskader og skader er også bedre enn tidligere. Follo Ren IKS
jobber likevel videre med å optimalisere renovasjonsløsningene
spesielt i tettbygde områder med borettslag og sameier bestående av mange boenheter." (Årsmelding 2014, s. 22.)
"I 2014 ble det rapportert 5 tilfeller med personskade, mot 11
tilfeller i 2013. Et tilfelle var alvorlig og førte til to uker sykefravær. Arbeidstilsynet har gransket tilfellet og forebyggende
tiltak for å unngå slike uhell er iverksatt. De andre 4 tilfellene
ble vurdert som mindre alvorlig. Samtlige har blitt undersøkt og
fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. Ingen av hendelsene skyldtes direkte manglende rutiner eller opplæring. Follo Ren IKS
drar allikevel læring av hendelsene og har tilpasset HMS-prosedyrene." (Styrets årsberetning 2014, s. 3.)
"I Follo Ren IKS er det fokus på helse, miljø og sikkerhet.
Follo Ren samarbeider med bedriftshelsetjenesten Unicare. I
2013 ble det gjennomført vernerunder på alle gjenvinningsstasjoner, samt i administrasjonen. I tillegg hadde alle gjenvinningsstasjoner en sikkerhetsgjennomgang med ekstern rådgiver.
Alle ansatte og vikarer har deltatt i et farlig avfalls kurs. Samtlige ansatte på gjenvinningsstasjonen[e] har gjennomført en
helsekontroll i bedriftens regí." "I 2013 ble det rapport 11 tilfeller med personskade. Kun et tilfelle ble rapportert som alvorlig. Samtlige skader gjelder kunder som har besøkt gjenvinningsstasjonen[e] og pådratt seg i all hovedsak kuttskader... Det
finnes nå ekstra verneutstyr på alle stasjonene som kan lånes til
kunder, spesielt i forbindelse med håndtering av vinduer og
glass." (Styrets årsberetning 2013, s. 2.)

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang
av internkontrollen for å
sikre at den fungerer som
forutsatt - må dokumenteres skriftlig

HMS-avvik registreres i et digitalt avvikssystem fra Infotjenester. Personal/HMS-sjef følger opp at avvik lukkes/rettes raskt.
Avviksregistrering og -oppfølging har hatt stort fokus de siste to
årene.
En ekstern HMS-konsulent fra bedriftshelsetjenesten Unicare
var på befaring i november 2014. Han påpekte HMS-feil og
kom med forslag til rutiner. På dette grunnlag ble Follo Rens
internkontrollsystem helhetlig gjennomgått og revidert (jf.
tabellens punkt 1). Ekstern konsulentgjennomgang skal skje
hvert år. Systematisk gjennomgang av internkontrollen vil dermed finne sted årlig.
For kommunikasjon med innbyggerne i en krisesituasjon er det
utarbeidet en beredskapsplan. En helhetlig beredskapsplan, som
dekker flere verstefallsscenarier, er under utarbeiding og vil
foreligge i mai 2015.

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus utførte tilsyn i 2011 med asbest-håndtering på gjenvinningsstasjoner. Tilsynsrapporten påpekte enkelte avvik, som ble rettet. Ansatte ble sendt på
Follo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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kurs i håndtering av asbest.
"I 2014 var den totale sykefraværsprosenten... på 7,95 % mot 6,29 % i 2013. Det meste av
sykefraværet skyldes langtidsfravær over 8 uker." (Styrets årsberetning 2014, s. 2.)

4.3 Vurdering
4.3.1 Etterlevelse av Forurensningsloven
Revisor har ikke funnet brudd på Forurensningsloven i Follo Rens virksomhet. Follo Ren
iverksetter tiltak for å motvirke forsøpling rundt returpunktene. Ingen ulykker eller hendelser
med fare eller skade på det ytre miljø fant sted i 2013 og 2014.
4.3.2 Etterlevelse av Internkontrollforskriften
Follo Ren etterlever Internkontrollforskriften (§ 5). Follo Ren IKS reviderte hele sitt HMSsystem i 2014. Prosedyrer og rutiner er nå tilgjengelige i en elektronisk HMS-håndbok, og det
har vært stort fokus på systematisk og praktisk HMS-arbeid. Et HMS-utvalg er opprettet og
ny HMS-målsetting formulert.
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5

KVALITETSSIKRING AV NYE INVESTERINGSPROSJEKTER
Problemstilling nr. 3: Hvilke rutiner har selskapet for kvalitetssikring av nye investerings- og
byggeprosjekter, og hvordan vurderes økonomisk risiko i prosjektene?
 Hadde Follo ren IKS tilstrekkelige fullmakter til å etablere Kretsløp Follo?
 I hvilken grad har kommuner som trekker seg forpliktelser i forhold til økonomisk tap
e.a. i selskapet.

5.1 Revisjonskriterier




Økningen i beregnet investeringskostnad for sorterings- og biogassanlegget i prosjekt
Kretsløp Follo fra 2009 til 2013 skal forklares. Kvalitetsfokuset i prosjektet skal vurderes.
Vedtak om å bygge sorterings- og biogassanlegget skal ha skjedd i samsvar med Selskapsavtale for Follo Ren IKS.
Forpliktelsene for kommuner som trer ut av selskapet, skal avdekkes.

5.2 Fakta
5.2.1 Kvalitetssikring av nye investeringsprosjekter – økonomisk risiko
Kretsløp Follo – historikk
2001:
 De fem kommunene som eier Follo Ren, utarbeidet i samarbeid med administrasjonen en
avfallsplan for perioden 2001 – 2004. Målene for avfallshåndteringen fulgte nasjonale
anbefalinger om avfallsreduksjon, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling. Økt kildesortering og sortering av våtorganisk avfall var delmål.
 Med bakgrunn i avfallsplanen startet Follo Ren arbeidet med å utarbeide en ny
renovasjonsløsning.
2004:
 Et optisk sorteringsanlegg ble nedlagt i Århus, som følge av at husholdninger, særlig i
blokker o.l., ikke kildesorterte som forventet. Utredninger konkluderte med at avfallet
burde forbrennes for oppvarming. Det optiske sorteringsanlegget ble avviklet.
2005:
 Styret i Follo Ren IKS initierte en utredning for nytt renovasjonssystem. Dette kan betraktes som et forprosjekt for Kretsløp Follo.
2006:
 Konsulentselskapet Hjellnes Cowi avga en rapport som anbefalte et nytt renovasjonssystem i Follo. Styret ønsket en mer ambisiøs renovasjonsløsning: "Tilbakeføring av våtorganisk avfall til kretsløpet som vekstjord skal vektlegges..."
 Follo Ren skulle bli "best i klassen" på avfallshåndtering, slik administrasjonen oppfattet
signalet fra eierkommunene.
2007:
 Forprosjektene mekanisk sortering av restavfall og biogassanlegg la frem sine resultater.
Follo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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Styret i Follo Ren IKS valgte å gå videre og etablerte prosjekt Kretsløp Follo.
Ny daglig leder for Follo Ren tiltrådte i juli. Hun hadde en kombinert stilling (til 2010) der
hun samtidig var prosjektleder for Kretsløp Follo.
Ved et sorteringsanlegg i Ludvika i nærheten av Falun fikk prosjektet prøvesortert matavfall ut av restavfall i august.
John Morken m.fl. ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB, Ås) avga en rapport om behandling av den organiske delen av avfallet (8.11.2007).

2008:
 Prosjektleder m.fl. reiste på studieturer til avfallsanlegg i Frankrike, Spania og Tyskland.
 Ved Ludvika-anlegget foretok man ny prøvesortering – med fokus på plast – i juni.
2009:
 For lokalisering av sorterings- og biogassanlegget lette prosjektet i utgangspunktet etter en
tomt i eierkommunene, men egnethet måtte også vurderes. Fire tomter – tre i Ås og én i
Vestby – ble konsekvensutredet. Styret vedtok i juni å inngå intensjonsavtale om kjøp av
en tomt i Vestby Næringspark Øst.
 Asplan Viak AS avga en konsekvensutredning av sorteringsanlegg og biogassproduksjon
(18.6.2009).
 Prosjekteringen av bygg og anlegg ble ferdigstilt. Administrasjonen sendte Saksframstilling ny renovasjonsløsning – Kretsløp Follo til styret i oktober. Blant tre alternative løsninger anbefalte administrasjonen Løsning 1 Kretsløp Follo med sorterings- og biogassanlegg. Styret sluttet seg til denne løsningen.
 Også representantskapet sluttet seg i november til Løsning 1 Kretsløp Follo. Representantskapet vedtok å sende saken til kommunestyrene.
2010:
 En finansieringsmodell med låneopptak av 170 mill. kr kom på plass i mars.
 Runar Jacobsen tiltrådte som daglig leder i Follo Ren IKS i september. Tidligere daglig
leder ble ren prosjektleder, men sidestilt med daglig leder i organisasjonen. Også ny daglig leder satt i styringsgruppen for Kretsløp Follo.
 Prosjektet utreder mulig samarbeid med Movar IKS (Mosseregionen).
 Saksframstilling ny renovasjonsløsning – Kretsløp Follo ble fremmet i eierkommunenes
kommunestyrer i perioden 4. kvartal 2010 - 1. kvartal 2011. Alle eierkommunene fattet
vedtak med positiv uttalelse til igangsetting av prosjektet.
2011:
 Det norske Veritas avga rapporten Risikovurdering av avfallssorteringssystem (6.6.2011).
 Befaring av biogassanlegg i Europa, bl.a. Zürich i november.
 Prosjektet opprettet dialog med Bærum kommune om samarbeid; en utredning ble
gjennomført.
2012:
 Prosjektleder i Follo Ren tok initiativ til et møte i februar med miljøvernavdelingen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som sa at man ikke ville akseptere luktspredning fra
det planlagte avfallsanlegget i Vestby.
 Follo Ren inngikk i februar avtale med Mepex Consult AS om å utarbeide utslippssøknad
for sorterings- og biogassanlegget til fylkesmannen.
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Prosjektleder sluttet i februar; hun tiltrådte stilling som landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nordland.
Ny prosjektleder i Follo Ren tiltrådte i mars.
En tomt på 25 dekar i Vestby Næringspark Øst ble i mars kjøpt for 18,3 mill. kr. Med tillegg av opparbeiding kostet tomten 26 mill. kr.
Bioforsk ved UMB avga en rapport om tungmetaller i kompostjord, som viste gode
resultater.
Prosjektet ga Mepex i samarbeid med Multiconsult i oppdrag å utrede et lukket anlegg. De
leverte i juni sin utredning om et innebygget anlegg med undertrykk og utvidet luktrenseanlegg (biofilter, scrubbere og kullfilter).
Hjellnes Consult avga en prosjektvurdering og usikkerhetsanalyse (5.6.2012), som
kvalitetssikret Mepex-rapporten. Rapporten ble betalt av Bærum kommune, som var en
mulig deltaker i Kretsløp Follo. Bærum kommune ba så om detaljprosjektering før de
bestemte seg. Styret følte at man allerede hadde ventet lenge på Bærum og sa i august nei
til videre samarbeid med Bærum kommune om prosjektet.
ENOVA ga tilsagn om 12 mill. kr i statstilskudd til biogassanlegget i juni.
Follo Ren inngikk i oktober avtale med Rambøll Norge AS om å fungere som
prosjektorganisasjon.

2013:
 Rambøll fremla i februar versjon II av prosjektet ("hviteboka"): et sorterings- og biogassanlegg i et bygg på 8000 m2 med beregnet investeringskostnad på ca. 300 mill. kr (fratrukket kapasitet for Bærum kommune).
 Prosjektet utformet sammen med Mepex utslippssøknad til fylkesmannen i mars – april.
Man hadde møte med fylkesmannens miljøvernavdeling i mai. (Ny saksbehandler hadde
da tiltrådt.)
 Intensjonsavtale med Høst verdien av avfall AS ble inngått i juli om salg av jordprodukter,
hovedsakelig til grøntarealer.
 Rambøll avga i august en livsløpsanalyse som vurderte miljøaspektene ved anlegget samlet sett.
 Kretsløp Follos versjon II ble forelagt de fem kommunestyrene høsten 2013. Fire kommunestyrer gjorde positive vedtak. Ski kommunestyre vedtok i november (med tre stemmers
overvekt) å si nei til den nye investeringsplanen med økt låneramme. Vedtaket innebar at
Ski kommune ikke lenger ønsket å delta i prosjektet. Representantskapet vedtok deretter
(ekstraordinært møte 19.11.2013) at Kretsløp Follo ikke skulle forsinkes.
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA utredet bl.a. mulige leverandørkrav dersom Ski
kommune skulle trekke seg ut av Follo Ren IKS (notat 14.12.2013).
2014:
 Deloitte Advokatfirma AS avga i februar notatene Vurdering av selskapsform og Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Follo
Ren AS. Deretter fulgte Investeringsanalyse (4.4.2014) og Memo (12.9.2014). Ifølge førstnevnte notat hadde kommunestyrene ikke "vetorett".
 Etter innstilling fra styret (26.2.2014) fattet representantskapet (4.3.2014) enstemmige
vedtak om å realisere sorterings- og biogassanlegget organisert i et heleid datterselskap
Kretsløp Follo AS.
 DNB ga i april positive signaler om å yte et lån på 300 mill. kr til sorterings- og biogassanlegget.
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Sluttforhandlinger med kjøpere av plast og biogass fant sted våren 2014.
Ås kommune avholdt et folkemøte i april. Et flertall i Ås kommunestyre (17 mot 16 stemmer) vedtok i juni å be om ny behandling av prosjektet. Skepsis til Kretsløp Follo ble også
signalisert fra noen kommunestyrerepresentanter i Nesodden (Høyre).
Uansett juridiske formaliteter anså styret det som nødvendig å ha alle fem eierkommuner
med seg i et så stort prosjekt. Styret vedtok 17.9.2014 å avslutte Kretsløp Follo.

Revisor oppsummerer tre prosjektfaser:
 2005 – 2006: Forprosjektfase.
 2007 – 2011: Prosjektfase I.
 2012 – 2014: Prosjektfase II.
Prosjektfase I (2007 – 2011)
Revisor har sett nærmere på administrasjonens Saksframstilling ny renovasjonsløsning –
Kretsløp Follo (udatert; 18 sider), som ble forelagt styret i oktober 2009. Dokumentet redegjorde (s. 13) for tre mulige renovasjonsløsninger som alternativ til nåsituasjonen:
 Løsning 1 Kretsløp Follo: Avfallet skulle samles i to avfallsbeholdere – papir/papp og
restavfall (kalt samlefraksjon) - hos kundene og kjøres til et sorterings- og biogassanlegg.
Sorteringsanlegget skulle sortere ut plast og matavfall. Av matavfallet skulle man produsere biogass og videre el/fjernvarme/biodrivstoff, samt kompostjord, for salg. Den reduserte mengden restavfall skulle, som før, kjøres til forbrenning på Klemetsrud.
 Løsning 2 Optisk posesortering: "Denne løsningen er nylig valgt av Oslo kommune. Fordel med løsningen er knyttet til at man bruker en felles beholder for oppsamling av matavfall, restavfall og evt. plastavfall ved bruk av ulikt fargede plastposer."
 Trebeholder løsning: Kunden kildesorterer i tre avfallsbeholdere – for matavfall, papir og
restavfall.
Fordeler ved Løsning 1 Kretsløp Follo ble nevnt på to hold (s. 13, sortert av revisor):
 Hos kundene: "... maskinell utsortering ikke medfører samme behovet for opplæring [av]
abonnentene som ved ordninger der all kildesortering utføres i husholdningen... Systemet
er svært brukervennlig. Abonnenten slipper å ha mange ulike oppsamlingsenheter
hjemme, som er nødvendig i andre alternative løsninger der kildesortering utføres. I tillegg til at det kan være estetiske utfordringer knyttet til mange beholdere hos den enkelte,
vil det også av plasshensyn være praktiske utfordringer for mange."
 Hos renovasjonsselskapet: "Fordelene med denne løsningen er at man får en lokalt
kretsløpsbasert renovasjonsordning, der man sorterer ut matavfallet i større grad enn ved
andre alternative løsninger... Biologisk behandling av matavfallet i et lokalt biogassanlegg
er den løsningen som totalt sett gir størst bidrag i klimaregnskapet. Ved en egen biologisk
behandling av matavfallet lokalt får man også, som eneste løsning i alternativene, en inntektsside vedrørende mottak og behandling av matavfall. Dette da man produserer strøm
og biogjødsel av matavfallet. Kostnadene reduseres ytterligere ved at matavfallet ikke
transporteres til annet mottak for behandling."
Saksframstillingen nevnte to ulemper ved Kretsløp Follo-løsningen (s. 14): større investeringer og begrenset kildesortering med mangelfull holdningsskaping hos innbyggerne. Luktproblemet nevnes ikke for denne løsningen – kun for alternativet med optisk posesortering:
"Sortering av matavfall i egen pose i husholdingen medfører utfordringer i forhold til lukt ved
oppbevaring og transport, da matavfallet raskt surner."
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Saksframstillingen redegjorde ikke for investeringsbehov, bortsett fra i en fotnote (s. 17):
"Kapitalkostnadene er beregnet av følgende grunninvesteringer i de ulike alternativene...
alternativ 1 [Kretsløp Follo]. 161 millioner [kr] for sorterings-/og biogassanlegg inkl tomt
samt beholderkostnader". Den som ønsker å vite mer om "161 millioner", blir henvist (s. 8):
"Follo Ren IKS har utredet et kombinert sorterings- og biogassanlegg, samt benyttelsen av
biogjødsel som produkt til landbruket. Rapporter og notat er vedlagt saksfremstillingen."
Leder for prosjekt og utvikling opplyser at investeringen dreide seg om et bygg på 2000 m2 og
lagring av kompost utomhus.
Saksframstillingen hevdet (s. 8) at "anlegget vil gi en god økonomisk avkastning". Kretsløp
Follos løsning skulle få driftskostnader på 48,9 mill. kr per år (i år 10, jf. tabell s. 16) – billigst
av samtlige alternativer og 2,2 mill. kr under nåsituasjonen.
Prosjektet la opp til "en samlefraksjon bestående av husholdningsavfall inklusive plast- og
matavfall" (s. 4). Revisor ser her en risiko for at plasten blir forurenset av matavfall og at
matavfallet/kompostjorden blir forurenset av plast m.m. Disse utfordringene skulle takles av
sorteringsanlegget: Man ville "anvende en velprøvd anleggstype for mekanisk sortering av
innsamlet husholdningsavfall" (s. 8).
Leder for prosjekt og utvikling forklarer at det første leddet i sorteringsdelen skulle bestå av
en poseåpner og homogeniseringstrommel. I homogeniseringstrommelen oppbevares avfallet i
ni timer, noe som fører til tørking av matavfallet. Det gjør utsorteringen av matavfallet lettere:
Hele 80 % av matavfallet ville kunne benyttes i biogassproduksjon, noe som er vesentlig
høyere enn ved kildesortering i beholdere eller i poser. Etter utsortering av matavfall, plast
etc. regnet Follo Ren med å ha redusert restavfallet til det halve.
Styret sluttet seg til administrasjonens anbefaling av Løsning 1 Kretsløp Follo. Representantskapet vedtok (9.11.2009): "Representantskapet anbefaler ny renovasjonsløsning. Standardløsning 2 beholdere til hver husstand. Det skal bygges sorterings- og biogassanlegg, lokalisering på aktuell tomt i Vestby. Endelig vedtak skjer etter at eierkommunene har behandlet
saken i løpet av første kvartal 2010."
Det norske Veritas' rapport Risikovurdering av avfallssorteringssystem (6.6.2011) opplyser i
kapittel 1 Bakgrunn og overordnet konklusjon (s. 3): "DNV har i nært samarbeid med nøkkelpersoner fra Follo Ren IKS, MOVAR og DANMAT identifisert i alt 60 risikoer. Hovedkonklusjonene fra dette arbeidet:
 Det er identifisert 2 kritiske (uakseptable) risikoer.
 De kritiske risikoene er utelukkende knyttet til målområdet 'Byggefase'."
For fem av de 60 risikofaktorene nevnes lukt, hvorav fire med "ubetydelig risikonivå".
Risikofaktor nr. 59 "Lagring av biomasse/kompost – lukt-, støv- og støy-plage for naboer til
anlegget" ble klassifisert som en betydelig, men ikke kritisk, risiko. Dette var ikke nok til at
luktproblemet ble nevnt i hovedkonklusjonen. Nøkkelordet "lukt" nådde heller ikke opp i
overordnet risikomatrise (s. 11).
Prosjektfase II (2012 – 2014)
Revisor har kontaktet Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Miljøvernavdelingens daværende
saksbehandler for Follo Ren IKS husker godt møtet i februar 2012 med Follo Rens avtropFollo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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pende og påtroppende prosjektleder for Kretsløp Follo og en ekstern konsulent. Hun erindrer
at prosjektledelsen hadde god kjennskap til sorterings- og biogassanlegg og virket seriøse.
Saksbehandleren bekrefter at 2012 var en periode med regelendring for luktutslipp: Fylkesmannen hadde nettopp stilt utslippskrav for lukt til Oslo kommunes forbrenningsanlegg på
Klemetsrud. En statlig luktveileder var under utarbeiding. Et utkast til veilederen var kjent for
Follo Rens konsulent. Til da hadde det ikke vært vanlig praksis å stille utslippskrav for lukt.
Miljødirektoratet (tidl. Klif) sin veileder Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven, som ble utgitt i februar 2013, innførte mer enhetlige og etterprøvbare vilkår for
virksomheter som har utslipp av lukt. Staten innførte dermed en ny måte å regulere lukt på.
På denne bakgrunn sa Fylkesmannens miljøvernavdeling til Follo Ren i februar 2012 at luktutslipp fra det planlagte avfallsanlegget i Vestby ikke kunne aksepteres. Dette var imidlertid
oppstartsmøte i en saksbehandlingsprosess med sikte på fylkesmannens formelle tillatelse til å
etablere sorterings- og biogassanlegget. "Eksakte utslippskrav settes i dialog med renovasjonsselskapet, der fylkesmannen vurderer miljønytte opp mot kostnader," avslutter daværende saksbehandler.
Daglig leder i Follo Ren utdyper at lukt tradisjonelt har vært en del av renovasjonsbransjens
virksomhet. Han opplyser også at avfallsanlegget HERA Vekst Elverum i mars 2012 fikk
avslag på forlenget utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark. "De nye utslippskravene
for lukt fra fylkesmennene som kom i 1. kvartal 2012, innebar delvis et regimeskifte for
avfallsbransjen," uttaler daglig leder.
Da ny prosjektleder for Kretsløp Follo overtok i mars 2012, tok hun i bruk Finansdepartementets Krav til innholdet i det sentrale styringsdokumentet – en veileder til kvalitetssikring
av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse, for store statlige investeringer. Veilederen vektlegger at prosjektstyringsdokumentet skal belyse hvordan usikkerhet/risiko vurderes gjennom
hele prosjektet, samt når og hvordan kvalitetssikring skal gjennomføres i de ulike prosjektfasene.
Innsamlings- og sorteringsløsning hos husholdningene var bestemt i vedtak 2009. Det som nå
ble vurdert, var lukt-tiltak og investeringskostnader. Prosjektet utarbeidet likevel et notat i
2013 om alternative løsninger, der konklusjonen var at Kretsløp Follo fortsatt var beste alternativ med hensyn til materialgjenvinningsgrad og å få våtorganisk avfall tilbake i kretsløpet.
Rambøll fremla i februar 2013 versjon II av sorterings- og biogassanlegget. Året 2013 gikk
videre med til å utarbeide utslippssøknad til fylkesmannen og dialog med eierkommunene.
Utredning av selskapsform og lånefinansiering startet i desember.
Etter innstilling fra styret (26.2.2014) fattet representantskapet (4.3.2014) følgende enstemmige vedtak: "Kretsløp Follo sorterings- og biogassanlegg skal realiseres gjennom opprettelse
av et datterselskap til Follo Ren IKS etter Lov om interkommunale selskaper §§ 2 og 13.
Datterselskapet vil få navn Kretsløp Follo AS. Kretsløp Follo AS vil finansiere anlegget gjennom låneopptak uten ytterligere garantier fra eierne, med pant i anlegget, basert på selvkostregimet. Follo Ren IKS vil tildele behandling av restavfallet enten gjennom tildeling av enerett, eller ved å tildele oppdraget gjennom egenregi til Kretsløp Follo AS."
Ski kommune presiserte i representantskapsmøte (25.4.2014) at "De første garantiene som ble
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gitt vedrørende Kretsløp Follo kan ikke forventes å automatisk følge videre til det nåværende
prosjekt..."
Hensikten med et heleid datterselskap (Kretsløp Follo AS) var å kunne oppta lån uten kommunenes godkjenning, samt å begrense eierkommunenes risiko. Deloitte utdypet dette slik
(notat 12.9.2014):
"1.1. Hovedregel – ingen risiko ut over innskutt kapital: Det viktigste kjennetegn for selskaper som omfattes av
aksjelovgivingen er ansvarsbegrensningen. Det følger direkte av aksjeloven § 1-2 at aksjeeierne ikke hefter overfor kreditorene for selskapets forpliktelser. Dersom selskapet ikke kan gjøre opp sine forpliktelser etter hvert
som de forfaller, er kreditorene overlatt til å søke dekning i selskapets eiendeler. Til forskjell fra andre selskapsformer, for eksempel interkommunale selskap, kan ikke kreditorene rette krav mot aksjeeierne for det tilfellet at
de ikke oppnår dekning fra selskapet... Dersom Follo Ren IKS stifter datterselskapet Kretsløp Follo som et aksjeselskap, er Follo Ren IKS som hovedregel skjermet fra kreditorene til Kretsløp Follo. Den økonomiske risikoen
som Follo Ren IKS eksponerer seg for, er således begrenset til det aksjeinnskudd som tegnes. Øvrig økonomisk
risiko er isolert til aksjeselskapet.
1.2. Unntak – garanti og sikkerhetstillelse fra aksjonær eller andre
Som følge av ansvarsbegrensningen, som nevnt under punkt 1.1 ovenfor, kan aksjeselskap som stiftes uten tilstrekkelig kapitalbase møte utfordringer med å skaffe ekstern finansiering i de første driftsårene. Det er ikke
uvanlig at en finansinstitusjon, som vilkår for lånetilsagn, krever garanti eller sikkerhetsstillelse fra aksjonær
eller andre. Dersom en aksjonær stiller garanti for selskapets forpliktelser, vil aksjonæren eksponere seg for en
økonomisk risiko ut over aksjeinnskuddet og begrensningen som følger av aksjeloven § 1-2. Har selskapet kun
én kreditor, og aksjonæren stiller garanti for hele forpliktelsen, har man i realiteten eksponert seg for en økonomisk risiko som tilsvarer den risiko man har som deltaker i et selskap uten begrenset ansvar.
Lov om interkommunale selskap § 22 oppstiller et generelt forbud mot garanti og sikkerhetsstillelse for andres
økonomiske forpliktelser. Som aksjonær vil Follo Ren IKS følgelig ikke kunne utvide sitt ansvar for aksjeselskapets økonomiske forpliktelser ved garanti eller sikkerhetsstillelse. Dersom eierkommunene garanterer for lån
til aksjeselskapet (etter godkjennelse fra departementet), vil eierkommunene derimot eksponere seg for en slik
økonomisk risiko. Den økonomiske risikoen for eierkommunene vil dog være begrenset av vilkårene i garantitilsagnet. Dette til forskjell fra et låneopptak i Follo Ren IKS hvor eierkommunene hver for seg vil være ansvarlig
for en andel av lånet som tilsvarer deres eierandel i Follo Ren IKS, jf. lov om interkommunale selskap § 3."

Status 2015 for Follo Ren IKS
Follo Rens styreleder uttaler til revisor at også i versjon I av Kretsløp Follo (2009) var målet
"ingen lukt utenfor gjerdet". Prosjektledelsen og styret var på befaring på franske og spanske
sorterings- og biogassanlegg bygget i 1990-årene som hadde en åpen konstruksjon uten at
luktproblemet var vesentlig. Skjerpede utslippskrav for lukt er de siste årene kommet også i
Frankrike, der nye avfallsanlegg nå bygges mer lukket. Kostnadsøkningen i versjon II av
Kretsløp Follo (2013) skyldtes også at man høynet uforutsett-posten til 30 mill. kr. "Styret
mener fortsatt at dette var et godt prosjekt som burde ha blitt realisert. ROAFs nye anlegg i
Skedsmo gjør mye av det vårt anlegg skulle gjøre," sier styreleder.
Uten støtte fra alle kommuner valgte styret å stanse prosjektet. "Styret stiller sine plasser til
disposisjon, men ønsker å fratre dersom representantskapet iverksetter utredning av nye renovasjonsløsninger," vedtok styret 26.4.2014. Representantskapet uttrykte i påfølgende representantskapsmøte tillitt til styret med ønske om at det fortsatte.
"Styret måtte svelge en stor kamel, men gikk så raskt videre. Vi innfører plastinnsamling i
2015, men nytt styre fra 2016 bør ta en helhetlig gjennomgang av avfallsordningen uten
Kretsløp Follo," uttaler styreleder.
Styreleder har hele veien opplevd å ha et godt samarbeid med representantskapet. Det er norFollo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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malt to rep.skapsmøter i året, og rep.skapsleder samarbeider med styreleder om innkallingen.
Styreleder har årlig medarbeidersamtale med daglig leder. Styreleder fremhever at selskapet
avlegger årsregnskap og årsberetning i tide.
I politikernes diskusjon rundt Kretsløp Follo følte styret at et godt prosjekt ikke alltid fikk den
omtale det fortjente. "I mediestøyen druknet dessverre også den utmerkede renovasjonsjobben
som de ansatte i Follo Ren gjør. Kundene er meget fornøyd, og vi har et veldig billig renovasjonssystem. Men materialgjenvinningen er for lav og miljøprofilen for dårlig. Dette er
utfordringen for Follo Ren IKS fremover," avslutter styreleder.
Daglig leder uttaler til revisor at han fortsatt anser Kretsløp Follo i luktfri versjon (300 mill.
kr) som et godt prosjekt – teknisk velfungerende, miljømessig bærekraftig og økonomisk forsvarlig. Han tilføyer: "De siste par årene med Kretsløp Follo var turbulente, men dette er tilbakelagt stadium. Fokus er nå på å meisle ut selskapsstrategien frem til 2018 i samråd med
styret og eierne."
Leder for prosjekt og utvikling presiserer: "For å oppnå EUs langsiktige mål om ca. 70 %
materialgjenvinning og 30 % forbrenning/energigjenvinning, er avfallsbransjen nødt til å
tenke nye løsninger. Faktum er at en stor del av husholdningene ikke makter å utføre kildesorteringen samvittighetsfullt. Derfor er det på sikt ingen vei utenom sentralsortering. Og teknologien fungerer!"
5.2.2 Fullmakter/vedtak for å etablere Kretsløp Follo
Selskapsavtale for Follo Ren IKS sier følgende om beslutningsmyndighet:
 Punkt 7.4.2 (representantskapet): "Representantskapet skal godkjenne låneopptak og -vilkår. Videre må følgende arter saker som ellers ligger til styret, godkjennes av representantskapet: Saker av viktig politisk – eller prinsipiell karakter. Saker av vesentlig økonomisk betydning."
 Pkt. 3.1.1 (selskapets formål): "Selskapet påtar seg, på vegne av deltakerkommunene å
sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det
til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet."
 Pkt 4.1 (selskapets oppgaver): Selskapet skal "sørge for en økonomisk og miljømessig
optimal handtering av avfallet fra husholdningene i deltagerkommunene."
Deloitte anbefalte at Kretsløp Follo ble etablert som et nytt aksjeselskap eid 100 % av Follo
Ren IKS. For å belyse spørsmålet om Follo Ren IKS hadde tilstrekkelige fullmakter, siteres
fra Deloittes notat Vurdering av selskapsform (februar 2014, s. 4):
"Et interkommunalt selskap, er et selvstendig rettssubjekt etter Lov om interkommunale selskaper § 2, hvor det
fremgår at et '[i]nterkommunalt selskap kan ha rettigheter, forpliktelser og partsstilling overfor domstol og andre
myndigheter'. Selskapet har således partsstilling både i avtaler med private, samt overfor offentlige myndigheter.
Ettersom selskapet har selvstendig partsevne, kan selskapet også være aksjonær i et aksjeselskap. Det foreligger
således ingen hindringer ved selskapsformen IKS i forbindelse med opprettelse av et datterselskap. Det er flere
IKSer i Norge som i dag eier aksjeselskaper.
Det følger av Lov om interkommunale selskaper § 13 at '[f]orvaltningen av selskapet hører under styret, som har
ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet…'
Dett medfører at styret i selskapet har myndighet til å opprette et datterselskap, dersom ikke annet er bestemt i
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selskapsavtalen.
Etter selskapsavtalen punkt 7.4.2 skal representantskapet godkjenne følgende saker:
 Saker av viktig politisk – eller prinsipiell betydning
 Saker av vesentlig økonomisk betydning
 Saker på siden av selskapets formål
En annen begrensning i forhold til styrets kompetanse, vil være dersom man ønsker å overføre kjernevirksomheten i IKSet til et datterselskap. Deltakernes valg om å etablere selskapet i form av et IKS, bygger på en forutsetning om at i alle fall selskapets formålsbestemte kjernevirksomhet drives i regi av det interkommunale selskapet.
Etablering av et datterselskap som skal bygge og drifte sorterings- og biogassanlegg vil etter vår vurdering måtte
anses som en sak både av prinsipiell betydning, og av vesentlig økonomisk betydning, selv om ikke selve etableringen av datterselskapet har stor økonomisk betydning.
Etablering av datterselskapet må etter vår oppfatning godkjennes av representantskapet i selskapet.
Ettersom organiseringen i et datterselskap kun er ment å gjelde selve sorterings- og biogassanlegget, og ikke
innsamling og transport av avfallet, anser vi det som om kjernevirksomheten fortsatt ligger igjen i Follo Ren
IKS. Selskapsavtalen ilegger Follo Ren IKS oppgaven med å 'sørge for' forsvarlig behandling av avfall, nærmere
angitt gjennom selskapsavtalen punkt 3.1.2 som angir formålet til 'kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning
til ovennevnte ansvarsområde'. Formålet i selskapsavtalen hindrer av den grunn ikke at man benytter utenforstående til deler av oppgaven, og kan da heller ikke hindre en organisering hvor deler av oppgavene blir lagt i et
datterselskap.
Etter vår oppfatning stiller hverken selskapsavtalen eller lovgivning opp krav til at etablering av datterselskap må
behandles i kommunestyrene."

5.2.3 Kommuner som trer ut av selskapet sine forpliktelser
Kommuner kan trekke seg ut av Follo Ren IKS i henhold til selskapsavtalens kap. 13 Uttreden:
 § 13.1 "Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel til styret si opp sitt
deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette."
 § 13.2 "Utløsningssummen til den uttredende deltaker fastsettes til dennes andels nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien
av deltakerens innskudd."
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange leverte notatet I hvilken grad vil leverandører kunne
fremme krav i henhold til inngåtte kontrakter dersom Ski kommune trekker seg ut av Follo
Ren IKS, og/eller "Kretsløp Follo" (14.12.2013). Her gjennomgås 15 avtaleforhold som Follo
Ren IKS hadde med leverandører og avtakere. Utgangspunktet er at Follo Ren i konkurransegrunnlaget hadde angitt en årlig verdi/omsetning for kontrakten, og "avfallsmengdene vil
kunne bli redusert med minimum 25 % dersom Ski kommunes avfall ikke lenger omfattes av
avtalen" (s. 12). For en del avtalers vedkommende konkluderte advokatfirmaet med at leverandør kunne kreve økonomisk kompensasjon i form av avbestillingserstatning. Det gjaldt
bl.a. hageavfall (s. 19): "Det foreligger risiko for at leverandøren vil kunne kreve vederlagsjustering, dersom innbyggerne i Ski nektes adgang til gjenvinningsstasjonene."
Det heter i IKS-lovens § 30 Uttreden: "Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si
opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette... Utløsningssummen fastsettes
til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp... Den uttredende deltaker fortsetter å
hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet
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inntil den uttredende deltaker må anses for å være fritatt av kreditor..."

5.3 Vurdering
5.3.1 Kvalitetssikring av nye investeringsprosjekter – økonomisk risiko
EU og norske myndigheter vil sannsynligvis stille krav om 70 % materialgjenvinning i 2030.
Avfallsbransjen erkjenner at for å komme dit, er det ikke tilstrekkelig med kildesortering;
sentralsortering må til. Teknologien både for sorterings- og biogassanlegg har heldigvis gjort
store sprang siden år 2000.
Follo Ren oppnådde 41 % materialgjenvinning i 2014. Prosjekt Kretsløp Follo var ment å
møte utfordringen mot 2030, og man hadde dristige miljøambisjoner om "tilbakeføring av
våtorganisk avfall til kretsløpet". Selskapet og dets eierkommuner fortjener honnør for intensjonen.
Revisor ser to svakheter ved administrasjonens saksframstilling fra oktober 2009:
 Alternative løsninger ble omtalt på en urimelig måte: Saksframstillingen gjør det klart at
biogassanlegg er både klimavennlig og inntektsbringende med produksjon av energi og
kompostjord. Revisor forstår imidlertid ikke at Kretsløp Follo "som eneste løsning i alternativene" tilrettelegger for biogassproduksjon. Omtalen av andre innsamlingsløsninger
virker vridd til fordel for en ønsket konklusjon.
 Investeringskostnader ble kun redegjort for i vedlegg: Plassering, renhold og tømming av
avfallsbeholdere omtales over et par sider i administrasjonens saksframstilling, mens
investeringskostnader på 161 mill. kr omtales haltende i en fotnote.
Kretsløp Follo la til grunn en innsamlingsløsning uten kildesortering av matavfall både i 2009
og 2013. Prosjektet la imidlertid opp til et fleksibelt anlegg der kildesortering av matavfall
kunne innføres på et senere tidspunkt (plass ble avsatt i anlegget).
Kildesortering oppfanger bare rundt halvparten av matavfallet. Nye sorteringsanlegg ser likevel ut til å velge kildesortering av matavfall.9 Revisor registrerer imidlertid at avfallsekspertene har ulike oppfatninger av sorteringsteknologi. De har også ulike ambisjoner når det gjelder å finne en løsning på matavfallet som husholdningene uansett kaster i restavfallet.
Fylkesmannens saksbehandler for Kretsløp Follo bekrefter til revisor at en statlig regelendring
for luktutslipp fant sted rundt 2012: Miljødirektoratet utga i februar 2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven med mer enhetlige og etterprøvbare vilkår for
virksomheter som har utslipp av lukt. Da Follo Rens prosjektledelse tok kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling (februar 2012), var den statlige regelinnstrammingen i startfasen.
Å kritisere prosjektledelsen i Follo Ren for å ha ignorert luktproblemet i 2009, har preg av
etterpåklokskap.
Det norske Veritas sin rapport Risikovurdering av avfallssorteringssystem (6.6.2011) satte
heller ikke klart søkelys på luktproblemet: Risikofaktor nr. 59 ble riktignok klassifisert som
9

I ROAFs nye sorteringsanlegg på Skedsmokorset (2014) sorterer de ut 40 % av avfallet, mens 60 % går videre
til forbrenning på Klemetsrud. ROAF sorterer ut grønne poser med kildesortert matavfall, mens matavfall som
har havnet i restavfallet, går til forbrenning. Kretsløp Follo hadde fokus på sentralsortering av matavfall; ROAF
har fokus på sentralsortering av plast. Også Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) har kildesortering
av matavfall. Avfallsselskapene i Stavanger og Trondheim følger etter med sine planlagte sorteringsanlegg.
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en betydelig risiko, men lukt druknet her i støv og støy og for øvrig i havet av 60 tenkelige
risikofaktorer. Risikofaktor nr. 59 skulle vise seg å velte prosjektet - bli en show stopper, for å
bruke DNVs generelle uttrykk (s. 3) - men fagfolkene forsto ikke rekkevidden av luktproblemet i 2011.
Da luktproblemet ble erkjent og ny prosjektleder var på plass i mars 2012, satte selskapet i
gang å prosjektere sorterings- og biogassanlegget på nytt. Et innebygget, luktfritt avfallsanlegg var i realiteten et nytt prosjekt, der bygningsarealet økte fra 2000 til 8000 m2. Versjon
II av anlegget høynet investeringsbehovet fra ca. 170 mill. kr til ca. 300 mill. kr, det vil si en
kostnadsøkning på rundt 75 %.
Prosjektledelsen var ikke føre var i 2009 og "luktet" de statlige utslippskravene for lukt som
skulle komme i 2012, men da fylkesmannen varslet regelendringen, reagerte prosjektet effektivt. Revisor finner ikke noe kritikkverdig på lukt-området.
I 2013 – 14 ble prosjektets fokus å skjerme eierkommunene mot økonomisk risiko - lånebelastning og leverandørkrav - gjennom selskapsorganisering (Kretsløp Follo AS). I søken etter
en modell som samsvarte med IKS-loven og selskapsavtalen, innhentet selskapet flere advokat-utredninger. Selskapsrettslige grep var imidlertid ikke nok til å overbevise skeptikere i Ski
og Ås kommunestyrer, som hadde frykt for investeringskostnadene og å bli teknologisk
prøvekanin.
5.3.2 Fullmakter/vedtak for å etablere Kretsløp Follo
"Saker av vesentlig økonomisk betydning" (selskapsavtalens § 7.4.2) skal godkjennes av
representantskapet. Investeringsprosjekter vedtas dermed av representantskapet – ikke kommunestyrene. Etablering av et datterselskap for å redusere risiko og forenkle låneopptak,
kompliserer bildet. Deloitte konkluderte med at etablering av datterselskap ikke krevde kommunestyrebehandling.
Representantskapet hadde to ganger – i 2010 og 2013 – sendt investeringssaken til de fem
kommunestyrene for vedtaksbehandling. Slik selskapets styre og administrasjon så det høsten
2013, ble kommunestyrene denne gang bare invitert til å mene noe om økonomi/finansiering.
En presedens for at kommunestyrene deltok i beslutningsprosessen, var likevel dannet.
Styret anså det uansett som nødvendig å ha alle fem eierne med seg i et så stort prosjekt.
Representantskapet vedtok 17.9.2014 å avslutte Kretsløp Follo. Rettslig sett var dette neppe
nødvendig, jf. selskapsavtalen, men med tidligere beslutningspraksis var det klokt å la kommunestyrene avgjøre saken.
5.3.3 Kommuner som trer ut av selskapet sine forpliktelser
Advokatfirmaet Steenstrup Stordranges betenkning viser at en eierkommunes uttreden kan få
økonomiske konsekvenser for selskapet, dersom leverandører eller avtakere krever kompensasjon for redusert omsetning.
Selskapsavtalens § 13 gir eierkommuner rett til å tre ut av selskapet med ett års varsel, og
uttrederen får med seg sin andel av selskapets nettoverdi på uttredelsesdato. Kostnader som er
påløpt/regnskapsført i oppsigelsesåret, er fratrukket i nettoverdien, slik at uttreder bærer sin
del av disse. Selskapsavtalen sier intet om et etteroppgjør. Imidlertid sier IKS-lovens § 30 at
"Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforFollo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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pliktelsene på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for å være fritatt
av kreditor..."
Follo Ren bør uttrykke seg varsomt i anbudsinnbydelser (konkurransegrunnlag) vedrørende
kontraktens omsetning. Dersom det tas forbehold om at eierkommuner har rett til å tre ut av
selskapet med ett års varsel, kan det imidlertid føre til kostnadsøkning ved at leverandører
"priser inn risikoen", påpeker daglig leder. En rimelig håndtering av problemet får man ved å
kontraktsfeste avbruddskompensasjon.
Revisor nøyer seg med å fastslå at dette er et komplisert juridisk felt. Selskapet bør forebygge
problemet gjennom en klausul om avbruddskompensasjon i kontrakter.
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6

AKTIV EIERSTYRING

Problemstilling nr. 4: Står eierne for en aktiv styring?
 Er eiernes formål med eierskapet tydelig definert?
 I hvilken grad utøver eierkommunene sitt eierskap på en aktiv måte?

6.1 Revisjonskriterier







Selskapets formål (jf. selskapsavtalens kap. 3 Selskapets formål) skal oppfattes som tydelig definert av representantskapets medlemmer.
Omforente rutiner for selskapsstyring skal foreligge, gjerne basert på KS' Anbefaling om
eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og
foretak (2010).
Kommunens eiermelding med fokus på mål og strategier for kommunens selskaper skal
fremmes om lag annethvert år av rådmannen til kommunestyret, slik at de folkevalgte kan
delta i eierstyringen.
Representantskapet skal være aktivt med minst to reps.skapsmøter årlig og gjerne eiermøter for kommunene.
"Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut
fra det enkelte selskapets egenart." (Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, www.regjeringen.no.)
Kommunenes representantskapsmedlemmer (ordførere) skal være tilfredse med eierstyringen over selskapet.

6.2 Fakta
6.2.1 Tydelig formål med eierskapet
Representantskapets medlemmer (ordførerne) gir samstemt uttrykk for at eiernes formål med
selskapet er tydelig definert (jf. spørsmål 1 nedenfor).
Selskapsavtale for Follo Ren IKS (2012) er det overordnete styringsdokumentet for selskapet.
Foruten mindre skrivefeil inneholder selskapsavtalen en innholdsmessig feil i punkt 6.6: "Ås
kommune har 16,5 andeler i selskapet... Ski [skrivefeil for Ås] kommune hefter ubegrenset
med 16,5 prosent av selskapets samlede forpliktelser." Daglig leder opplyser at representantskapet i april trolig vil igangsette revidering av selskapsavtalen, for å forenkle låneopptak i
h.t. endringer i IKS-loven som kom i 2014. (Når budsjettet er vedtatt, trenger ikke representantskapet godkjenne låneopptak.) En advokat vil foreslå endringer i selskapsavtalen. Man vil
samtidig rette opp skrivefeil.
6.2.2 Utøvelse av aktivt eierskap
Follorådet vedtok 23.8.2012 Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i
Follo 2012 – 2016. Dokumentet "skal sikre at alle eierkommunene har en felles forståelse av
hvordan vi ønsker å sikre en god og omforent styring av de interkommunale selskapene i
Follo... en felles eierstrategi." Tre momenter gjengis her:
 "Rådmannen har ingen formell rolle i de interkommunale selskapene... Rådmannen bør i
forbindelse med den totale eierstyringen ... være en naturlig rådgiver..." "RådmannskolleFollo distriktsrevisjon IKS: Follo Ren IKS - selskapskontroll
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giet har som oppgave å forberede/utøve saksbehandling knyttet til eierrollen i interkommunale selskaper enten selvstendig eller i samarbeid med verskommune."
For hvert selskap skal det vedtas styreinstruks og instruks for daglig leder, etiske retningslinjer, plan for helse, miljø og sikkerhet, selskapsstrategi m.m.
Det er "viktig at budsjettforutsetningene er klare i løpet av juni måned hvert år, slik at
eierkommunene kan ta med seg dette inn i kommunens budsjettarbeid på høsten... budsjettprosessen nedfelles i et årshjul".

I Follo Ren IKS foreligger styreinstruks (2009) og instruks for daglig leder (stillingsbeskrivelse fra 2010). Etiske retningslinjer: I anbudsutlysninger skrives det alltid inn et avsnitt om
arbeidsvilkår m.m., men etiske retningslinjer foreligger ikke som eget dokument. Daglig leder
fremmer budsjettforslag til styret i juni hvert år. Styret vedtar budsjettforslaget i august; så
sendes det til eierkommunene som grunnlag for deres budsjettarbeid.
Revisor sendte rep.skapsmedlemmene (ordførerne) syv spørsmål. De ga følgende svar i epost
og telefonisk:
Rep.skapsmedlemmer
Frogn:
Nesodden:

Oppegård:
Ski:
Ås:

Spørsmål 1: Er formålet med Follo Ren IKS tydelig definert, sett fra din
kommune?
Rep.skapsmedlem/ordførers svar:
Ja, det vil jeg si. Men formålsformuleringen er moden for en oppdatering og
spissing: Renovasjonsselskapet skal bidra til å oppnå landets klimamål.
Formålet går klart frem av selskapsavtalen, nemlig innsamling, transport og
behandling av avfall. Uenighet har gått på hvor høye miljøambisjoner Follo
skal ha.
Follo Rens formål er tydelig.
Follo Rens formål er tydelig.
Formålet er tydelig. I begynnelsen av 1990-tallet hadde hver kommune sin
renovasjonstjeneste. Vi ønsket å få til noe i fellesskap i Follo. Samling av
fagekspertisen og driften i ett selskap har vært hensiktsmessig.

Rep.skaps- Spørsmål 2: Fremmes eiermelding - med fokus på mål og strategier for kommedlemmer munens selskaper - for kommunestyret om lag annethvert år?
Rep.skapsmedlem/ordførers svar:
Frogn:
Ja. I 2015 vil rådmannen fremme saker om hvert datterselskap.
Nesodden:
Nesodden innførte eiermelding til kommunestyret i 2013. Eiermeldingen skal
rulleres hvert 4. år. Selskapenes årsmeldinger fremlegges av og til for kommunestyret; dette bør skje årlig. Felles eierstrategi i Follo kan nok styrkes.
Oppegård:
Eiermelding fremmes hvert 4. år. Det redegjøres også for kommunens selskaper ved årlig kommunestyrebehandling av handlingsprogrammet. Og alle selskapers årsmeldinger refereres i kommunestyremøter. Rutinene oppleves som
gode.
Ski:
Rådmannen fremlegger eiermelding til kommunens årlig eiermøte for alle sine
selskaper. Selskapenes årsmeldinger legges frem for kommunestyret.
Ås:
Eiermeldinger fremmes ikke regelmessig. For å bedre oppfølgingen av selskapene, innfører Ås kommune nå en rutine der selskapene årlig gir muntlig og
skriftlig orientering for kommunestyret. Først ut er krisesenteret i april.
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Rep.skaps- Spørsmål 3: Er rutinene for selskapsstyring i Follo Ren IKS gode?
medlemmer Rep.skapsmedlem/ordførers svar:
Frogn:
Ja, etterhvert. Jeg har vært leder av rep.skapet siden 2003. Roller i hierarkiet
mellom rep.skap, styre og daglig leder måtte avklares. Strukturen kom i orden.
Follo Ren er nå et av de best drevne IKS-er i Follo.
Nesodden:
Selskapsstyringen i Follo Ren fungerer greit, og styret har gjort en god jobb.
Organisering av kommunale oppgaver i IKS-er medfører at myndighet flyttes
fra kommunestyre til selskapsstyre. I budsjettprosesser kan det være en utfordring å realitetsorientere selskapene om kommunenes rammer; her bør gjensidig
dialog styrkes.
Oppegård:
Follo Ren er det selskapet det er lettest å være eier for! De leverer gode dokumenter. Selskapet legger bl.a. frem mulige innsparingstiltak på en konstruktiv
måte.
Ski:
Rutinene for den løpende selskapsstyringen er gode.
Ås:
Roller er avklart: Ordførerne representerer eierne i rep.skapet, mens styret
representerer selskapet. Follo Ren er eksemplarisk flink til å utarbeide gode
dokumenter, ikke minst å trekke ut hovedlinjene i selskapets årsmelding. Selskapets økonomi skiller seg fra andre IKS-er ved at mye av driften er konkurranseutsatt. Å endre selskapets budsjett, blir dermed mer komplisert.
Rep.skaps- Spørsmål 4: Er eierkommunene aktive i representantskap og eiermøte?
medlemmer Rep.skapsmedlem/ordførers svar:
Frogn:
Ja, det er høy aktivitet. Vi har fått til et årshjul der alle Follos IKS-er har
rep.skapsmøter samme dato. Vi har eiermøte med kommunestyret i forkant av
hver møtedato for rep.skapene.
Nesodden:
Rep.skapet fungerer bra, og eierkommunene er aktive. Nesodden kommune
har jobbet mye med Follo Ren!
Oppegård:
Det ble mye "spell" med Kretsløp Follo, men rep.skapet fungerer bra. Alle
rep.skapsmedlemmer møter forberedt.
Ski:
Ski er en aktiv eier!
Ås:
Som rep.skapsmedlem anser jeg meg som aktiv. Det jevne kommunestyremedlem er kanskje ikke like fornøyd, men sant å si er ikke alle så interessert i
IKS-ene. Ås kommunes rep.skapsmedlem bør nok orientere kommunestyret
mer enn jeg har gjort.
Rep.skaps- Spørsmål 5: Bør Follo Rens styre utvide sin kompetanse?
medlemmer Rep.skapsmedlem/ordførers svar:
Frogn:
Styret har stort sett god kompetanse, men litt fornying er ofte naturlig. Ved
oppretting av nye IKS-er legger vi nå større vekt på å ytterligere profesjonalisere styret, det vil si med styrekompetanse. Den faglige kompetanse skal
hovedsakelig ligge i selskapet. Follo Rens ansatte har topp kompetanse.
Nesodden:
Follo Ren har et godt og kompetent styre. Selskapsstyrene må til enhver tid
vurdere om de trenger å styrke sin kompetanse.
Oppegård:
Innsynet i styrets arbeid er begrenset; rep.skapet møter bare styreleder. Men
Follo Rens styre er nok bedre sammensatt enn mange andre IKS-styrer. Åtte
års arbeid med Kretsløp Follo har gitt styremedlemmene god avfallskompetanse! Sammensetning av IKS-styrer er imidlertid en generell utfordring med
tanke på å rekruttere styremedlemmer med kompetanse.
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Ski:
Ås:

Styret er kompetent. Styret har selv ansvar for å fylle på kompetanse. Kompetanseheving er alltid nyttig.
Styret i Follo Ren IKS har god kompetanse. Fremover vil vi imidlertid legge
mer vekt på kompetanse ved styresammensetning. Styremedlemmer med ulik
kompetanse som supplerer hverandre, er en fordel.

Rep.skaps- Spørsmål 6: Styrer eierkommunene Follo Ren IKS samlet sett?
medlemmer Rep.skapsmedlem/ordførers svar:
Frogn:
Ja, til de grader. Stansingen av Kretsløp Follo viser i hvert fall at eierne styrer
selskapet.
Nesodden:
Å styre IKS-er er generelt krevende, men eierkommunene styrer Follo Ren så
godt det lar seg gjøre. Det har ikke manglet på informasjon til eierkommunene
om Follo Rens virksomhet!
Oppegård:
Eierne styrer Follo Ren. Men det er et problem at et lite mindretall i "Follo
kommunestyre" kan velte et prosjekt. Dette er også et apropos til kommunesammenslutning.
Ski:
Fra Skis side opplever vi at eierkommunene styrer Follo Ren IKS.
Ås:
Kretsløp Follo ble politisk, men generelt er det lite politikk i å drifte et selskap.
Mye er delegert til administrasjonen i Follo Ren, men de store linjene bestemmer eierne gjennom rep.skap og styre.
Rep.skaps- Spørsmål 7: Har du kommentar til avsluttet prosjekt Kretsløp Follo?
medlemmer Rep.skapsmedlem/ordførers svar:
Frogn:
At Kretsløp Follo (versjon II) ble avsluttet, var tragisk. Det var urent trav fra
noen representanter i kommunestyrene i Ski, Ås og delvis Nesodden. Når det
gjelder økonomi-argumentet mot prosjektet, kan det fort bli dyrere nå, dersom
noen kommuner trekker seg fra Follo Ren.
Nesodden:
Kretsløp Follo ville ha gitt en miljøvennlig – ikke minst klimavennlig – og
fremtidsrettet renovasjonsløsning. Jeg er skuffet over at det ikke ble realisert.
Versjon II av prosjektet (300 mill. kr) medførte økte investeringer, og derfor
ble eierkommunene ikke enige. Follo Ren IKS utførte en profesjonell prosjektledelse.
Oppegård:
Oppegård kommunestyre er opptatt av å ha en miljøvennlig renovasjonsløsning. Kretsløp Follo hadde massivt flertall i Oppegård kommunestyre hele
veien. Prosjektstansen var lite ønskelig. Oppegård kommune vil nå vurdere
annet renovasjonssamarbeid. Vi får se hva rådmannen foreslår.
Ski:
Når styret fikk kjennskap til at investeringene i Kretsløp Follo økte dramatisk,
burde det ha sendt saken til kommunestyrene for nytt vedtak – ikke bare til
orientering. Juridisk sett var det kanskje i orden, men ikke politisk.
Ås:
Jeg hadde tro på Kretsløp Follo. Noen i Ås stilte spørsmål ved blandingen av
matavfall og plast i restavfallet, men prosjektledelsen forsikret at sorteringsteknologien ville takle dette. Et folkemøte ble avholdt i april 2014 der Follo
Ren dessverre ikke kunne stille. I Ås kommunestyre var H og Frp mot hele
tiden. Da SV snudde, ble det i budsjettbehandlingen på høsten flertall i kommunestyret for en ny vurdering, det vil i realiteten si nei til prosjektet.
Daglig leder oppgir at han har et tett og godt samarbeid med styret, som avholdt ni styremøter
i 2014. Når det gjelder samarbeidet med representantskapet og eierkommunene, bemerker
han: "I et IKS har eierne flere hender på rattet enn i privateide selskaper, men det fungerer
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godt i Follo Ren IKS." Som eksempel på at eierne har innflytelse i selskapet, nevner han at
kommunestyrene nå trekkes inn i selskapets strategiarbeid.

6.3 Vurdering
6.3.1 Tydelig formål med eierskapet
Alle rep.skapsmedlemmer/ordførere oppfatter at selskapets formål er tydelig.
Revisor legger merke til at selskapsavtalen inneholder mange skrivefeil – noen av graverende
art. Kvalitetsfokuset var tydeligvis mangelfullt da dette sentrale styringsdokumentet ble utarbeidet/endret. Selskapsavtalen vil bli revidert i 2015.
6.3.2 Utøvelse av aktivt eierskap
Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo 2012 – 2016 (Follorådet,
2012) sikrer gode og omforente rutiner for styring av de interkommunale selskapene i Follo.
Follo Rens budsjettrutiner fungerer godt. Styreinstruks og instruks for daglig leder foreligger.
Representantskapet og styret har høy møteaktivitet. Selskapene følges opp i kommunestyrene
med eiermelding m.m.
Ordførerne vurderer eierstyringen i Follo Ren IKS samlet sett som aktiv og god. Revisor
slutter seg til denne vurderingen.
Det var eierkommuner (Ski og Ås) som stanset Kretsløp Follo. Enten man er enig eller uenig i
beslutningen, viser den at eierne styrer selskapet.
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VEDLEGG 1: FORURENSNINGSLOV, INTERNKONTROLLFORSKR.
Forurensningsloven – utdrag
§ 1 Lovens formål: "Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å
redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre
behandling av avfall.
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse."
§ 27Definisjoner av avfall: "Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som
avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og
renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.
Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander
som inventar og lignende.
Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet
husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre
alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr."
§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall: "Den som driver opplagsplass eller anlegg for
behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende, må ha tillatelse
etter reglene i kap. 3. I tillatelsen kan det settes vilkår blant annet om transport, behandling,
gjenvinning og oppbevaring av avfall og tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende.
Denne lovs § 10 gjelder tilsvarende for opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som
trenger tillatelse etter første ledd.
Kommunen skal ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall og kloakkslam
og ha plikt til å ta imot slikt avfall og slam. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i
det enkelte tilfellet fastsette at kommunen også skal ha anlegg for og plikt til å ta imot spesialavfall og næringsavfall. Forurensningsmyndigheten kan likeledes fastsette nærmere krav til
avfallsanlegget."
§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.: "Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Et slikt pålegg må
baseres på en samlet vurdering av kostnadene dette vil innebære i forhold til de miljøfordeler
som oppnås."
§ 31 Håndtering av farlig avfall: "Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte
tilfelle pålegge en kommune [å] samle inn farlig avfall og kan fastsette plikt for den enkelte til
å levere sitt farlig avfall til kommunen eller annen avfallsmottaker."
§ 32 Håndtering av næringsavfall: "Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med
mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte... Forurensningsmyndigheten kan i forskrift
eller i det enkelte tilfelle pålegge produsenten å levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg."
§ 33: Gjenvinning og annen behandling av avfall: "For å løse eller forebygge avfalls- eller
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forurensningsproblemer kan forurensnings-myndigheten, ved forskrift eller enkeltvedtak, fastsette at avfall skal gjenvinnes eller behandles på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan
herunder bl.a. treffe vedtak om:
a)
ombruk,
b)
materialgjenvinning
c)
utnyttelse av energi
d)
destruksjon
e)
innsamling, oppbevaring, sortering
f)
bindende mål for ombruk, gjenvinning mv.
Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om de samlede miljøfordeler står i rimelig forhold til
kostnadene, og kostnadene ved andre måter å håndtere avfallet på.
Vedtak som nevnt i første ledd kan treffes overfor den som produserer, importerer, omsetter
eller bruker avfallsskapende produkt og den som samler inn eller besitter avfall.
Oppnås ikke frivillig ordning mellom partene, kan vedtak som nevnt i første ledd også treffes
overfor den som kan bruke eller behandle avfall fra andre dersom
1)
dette er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende behandling av avfall som kan medføre alvorlig forurensning eller helseskade eller
2)
slikt vedtak er nødvendig for å få til en tilfredsstillende gjennomføring av et organisert
system for innsamling og behandling av avfall.
Den som leverer avfall til noen som etter fjerde ledd har plikt til å ta imot det, skal holde
mottakeren skadesløs og levere avfallet på vilkår som sikrer mottakeren rimelig godtgjøring
for hans arbeid. Har avfallet en verdi utover dette, skal mottageren betale et rimelig vederlag
for avfallet. Partene kan kreve vederlagsspørsmålet avgjort ved voldgift etter voldgiftsloven."
§ 34 Avfallsgebyr: "Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med
avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både
kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta
og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader."
§ 52 b Internkontroll: "Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om internkontroll og
internkontrollsystemer for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes."
Dette er gitt i form av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – Internkontrollforskriften - som har hjemmel i ni lover, bl.a. Forurensningsloven og
Arbeidsmiljøloven). Internkontrollforskriften definerer i § 3 internkontroll som: "Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen."
§ 81 Forurensningsmyndighetene: "Forurensningsmyndighetene er: c) på kommunalt nivå:
kommunen."
Internkontrollforskriften – utdrag
§ 1 Formål: "Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift
fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen
- arbeidsmiljø og sikkerhet
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- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås."
§ 4 Plikt til internkontroll: "Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne
og deres representanter."
§ 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon:
"Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det
omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal:
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder
for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for
virksomheten;
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer;
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet - må dokumenteres skriftlig;
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt - må dokumenteres skriftlig;
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene - må dokumenteres skriftlig;
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller
i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen - må dokumenteres skriftlig;
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt - må dokumenteres skriftlig.
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn
av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av
krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser,
tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå."
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VEDLEGG 2: ANDRES ERFARINGER
ROAFs sorteringsanlegg
Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) tok i januar 2014 i bruk et nytt sorteringsanlegg til
212 mill. kr. På ROAFs nettsider står følgende: "ROAF har bygget Europas mest moderne
sorteringsanlegg på ROAF Miljøpark i Skedsmo. Anlegget består av et tyvetalls ulike sorteringsmaskiner og over hundre transportbånd, plassert i et 6000 kvadratmeter stort bygg...
Anlegget har, som det første i verden, helautomatisk sortering av plast. Det er sensorteknologi
fra norske TOMRA Sorting (TiTech)..." Nettsiden opplyser videre: "Matavfallet legges i den
grønne posen, som knytes igjen med dobbel knute og legges i eksisterende restavfallsbeholder/container ute... Plasten kastes i samme pose som restavfallet (bruk en vanlig bærepose/
handlepose. Du kan gjerne skylle den mest skitne plastemballasjen slik at anlegget lettere 'ser'
hva det er."
Salgs- og markedssjef i ROAF opplyser til revisor at husholdningene kaster bare halvparten
av matavfallet i grønne poser; resten kastes i restavfallet. Dette er ikke bra, for det er ingen
tvil om at biologisk søl, som fett, forurenser plasten. ROAF makter likevel å sortere ut hele
fem plastfraksjoner med god kvalitet. Plasten selges til bl.a. Folldal Gjenvinning AS, som
vasker plasten og smelter den til granulat (plastråstoff), som selges videre til plastposefabrikker, plastrørprodusenter etc.
ROAFs nettsider opplyser videre: "De grønne posene med matavfall fraktes etter utsortering
til et biogassanlegg, der det blir omdannet til biogass og biogjødsel - som gir både miljøvennlig drivstoff og gjødsel for matproduksjon. Alle ROAFs renovasjonsbiler skal gå på biogass
fra september 2014. Våre biler vil da kjøre på dine epleskrotter, din kaffegrut og ditt bananskall! Restavfallet som blir igjen etter sortering går til energigjenvinning. Energien brukes til
fjernvarme og strøm." Matavfallet leveres til HRA på Jevnaker.
HRAs biogassanlegg
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) sin Årsberetning og årsregnskap 2013
opplyser (s. 30): "Alle skal sortere sitt avfall i fire avfallstyper: Våtorganisk avfall, papir inkl.
drikkekartonger, restavfall og plastemballasje... over en tredjedel av matrestene fortsatt kastes
i restavfallet. Det er ikke bra."
HRAs årsberetning opplyser videre (s. 27.): "For å bedre luktforholdene i forbindelse med
behandling av våtorganisk avfall, samt ønsket om å utnytte energien i denne fraksjonen optimalt, ble det bygget et biogass-anlegg for våtorganisk avfall i 2005. Den beste utnyttelsen av
matavfallet, både økonomisk og miljømessig, er produksjon av biogass til drivstoff. I april
2013 fikk vi tillatelse til å utvide kapasiteten på anlegget fra 10.000 tonn pr. år til 20.000 tonn
pr. år... I den forbindelse har AGA og HRA sammen bygget en gassfyllestasjon på Trollmyra.
Kortreist drivstoff vil bli produsert på Trollmyra fra mars 2014." "Lukt fra biogassanlegget
kan forekomme ved større driftsforstyrrelser. Dette dreier seg om utslipp av gass fra sikkerhetsventilene. Ved vanlig drift vil all ventilasjonsluft fra biogassanlegget renses gjennom et
biofilter, og ikke spre lukt til naboområdene" (s. 6).
HRAs driftsansvarlig for biogass opplyser at luktproblemet er mye mindre enn for ti år siden.
Selskapet har hatt stort fokus på lukt. Undertrykk i bygninger og biofilter på råtnetankene gjør
at biogassanlegget nå avgir lite lukt. Kompostjord og gjødsel er for øvrig et mindre vesentlig
biprodukt av biogassproduksjonen.
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VEDLEGG 3: DAGLIG LEDERS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
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