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Dette er Avfall Sør:

Vår Visjon er:

RESSURSER I OMLØP

Avfall Sør er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Kristiansand, 
Songdalen, Søgne og Vennesla.

Formålet er å drive forvaltning og renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnsamling og 
avfallsbehandling.

Avfall Sør skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter.

Avfall Sør ønsker at både innbyggere og bedrifter i regionen skal oppleve våre tjenester 
som gode, fornuftige og miljøvennlige. 

Vi legger derfor til rette for ansvarsbevisst og fremtidsrettet avfallshåndtering. 
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Kompostering av hage- parkavfall ved Støleheia Avfallsanlegg



21 3
gule renovasjonskjøretøy henter 
papiravfall hos innbyggerne i Kristiansand

ryddeaksjon for velforeninger og 
borettslag i nærmiljøet.

avfallsanlegg; Støleheia, Mjåvann
og Sørlandsparken

144 50%
gjenvinningsstasjoner; Støleheia, 
Mjåvann, Sørlandsparken og Høllen Vest

innbyggere i Avfall Sørs �re eierkommuner tonn avfall mottok Avfall Sør Husholdning 
totalt

av våre kunder har inngått avtale om 
eFaktura og/eller AvtaleGiro

røde renovasjonskjøretøy henter papir 
og papp samt bio- og restavfall i regionen

60 71
ansatte totalt i konsernet
– tilsvarer 57,2 årsverk

returpunkter

3.161
avtaler med hytteeiere

totalt antall tømminger av brune, 
grønne og grå avfallsbeholdere. Gjelder 
husholdninger i Avfall Sørs �re eierkommuner 

3.920,-
kroner - normalgebyr for en husholdning 
med egen bolig (inkl. moms)

1.763.262129.613118.256

93.300
avfallsdunker

kg

3.315,-
kroner.  Gjennomsnittsgebyr per. boenhet
(inkl. moms)

30.328 1.824 552
avtaler om dunkrenovasjon avtaler om hjemmekompostering avtaler tilknytter nedgravde containere

AVTALER MED HUSHOLDNINGER:
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På vegne av fellesskapet skal Avfall Sør enten selv eller 
gjennom hel- eller deleide selskaper, drive forvaltning 
og renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnsamling 
og avfallsbehandling.

Avfall Sør skal ta vare på material- og energiressursene i 
avfallet.  

Videre tilbyr Avfall Sør:
- miljøriktige og kostnadse�ektive avfallsløsninger til  

privatmarkedet og næringslivet
- avfallsløsninger med mest mulig vekt på ombruk og 

gjenvinning
- innsamlingsmodell hvor forbruker kan påvirke 

gebyret, ved å redusere antall tømminger
- holdningsskapende arbeid

Dette tilbyr 
Avfall Sør



For 20 år siden startet byggingen av Støleheia Avfallsanlegg 
og det interkommunale samarbeidet om felles løsninger for 
eierkommunenes avfallshåndtering etter mange års utred-
ninger og diskusjoner.  I 1996 overtok Renovasjonsselska-
pet for Kristiansandsregionen (RKR) behandlingen av eier- 
kommunenes avfall og har siden den gang også sikret gode 
lokale løsninger for en stor del av næringsavfallet. Men sam-
arbeid kan være en krevende øvelse, og det tok 15 nye år før 
kommunene vedtok å samle alle kommunale avfallsoppga-
ver i RKR som nå �kk navnet Avfall Sør. 

Da det ble klart at deponering av restavfall verken var klima- 
eller ressursmessig holdbart �kk vi en sentral rolle i planleg-
ging og bygging av Returkraft på Langemyr i Kristiansand. 
Her omdannes husholdningsavfallet fra nesten hele Agder 
til strøm og �ernvarme, og Returkraft vil også i mange år 
spille en viktig rolle for næringsavfall fra Agder.  Også her 
var samarbeid nøkkelordet, for de interkommunale reno-
vasjonsselskapene, for kommunene og for Agder Energi. 
Sammen realiserte vi Sørlandets største felles miljøsatsing i 
Kristiansand og dette har også lagt et godt grunnlag til sam-
arbeid mellom Returkrafts eierselskaper på andre områder.

Men at samarbeid kan være krevende ser vi nå når utvik-
lingen for Returkraft har blitt mer turbulent enn vi hadde 
sett for oss. Skjerpede norske regler etter pålegg fra ESA har 
endret spillereglene. I stedet for å drive Returkraft i balanse 
etter selvkost- og merkostnadsprinsippet som til nå, må eier-
ne fra 2015 dekke di�eransen mellom fullfordelt kostnad og 
oppnådd markedspris for næringsavfall ved egenkapitalinn-
skudd. I tillegg tapte Returkraft i 2014 en voldgiftssak mot 
MAREN, som ikke er eier i Returkraft, og innbyggerne i Man-
dalsregionen betaler nå mindre enn innbyggerne i resten av 
Agder for å levere restavfall fra husholdningene til Returkraft.  

Dette har ført til at det i �ere eierselskap og kommuner ret-
tes sterk kritikk mot administrasjon og styre både i Returkraft 
og eierselskapene, og det er fortsatt ikke helt avklart hvilke 
konsekvenser dette får. Forhåpentligvis �nner vi sammen 
frem til gode og samlende løsninger der vi igjen kan foku-
sere på den samfunnsnytten anlegget på Langemyr bidrar 
med, både for �ernvarmesystemet i Kristiansand og ved at 
restavfall fra Agder behandles i et regionalt anlegg som er 
blant de ledende i alle fall i Norden.

Det pågår også omfattende utredninger, prosesser og disku-
sjoner om kommunereform, og dette vil påvirke interkom-
munale samarbeid og selskaper. Avfall Sørs eierkommuner 
vurderer ulike løsninger, noe som også vil kunne endre 
grunnlaget for samarbeidet om avfall i vår region. Det sam-
me gjelder for de andre 9 interkommunale avfallsselskapene 
som Agders 30 kommuner deltar i. Ny kommunestruktur 
kan gå på tvers av grensene for avfallsselskapene, og eiersi-
tuasjonen for Returkraft kan bli påvirket. 

Parallelt med at det arbeides med kommunereform er også 
avfallssektoren i endring. Grensesnittet mellom kommunale 
og private aktører har vært under utvikling helt siden sorte-
ring og materialgjenvinning ga økt rom for private selskaper 
fra 1990-tallet. Full konkurranseutsetting av næringsavfall 
i 2004, skjerpet produsentansvar og ikke minst ekspansjon 
og konsolidering av store private, og i økende grad interna-
sjonalt eide avfallsselskap, driver disse endringsprosessene 
videre. Avfall Sør har tatt konsekvensen av disse endringene 
og solgte i 2014 sitt næringsavfallsselskap til Franzefoss Gjen-
vinning og vi ser helt klart at private eiere kan tilføre mye 
positivt både for miljø og kunder.

Men kommunene og de interkommunale selskapene adva-
rer nå mot et stadig sterkere press for privatisering og krever 
at kommunene fortsatt skal kunne bestemme hvordan de vil 
organisere og gjennomføre de lovpålagte avfallsoppgavene 
de er tillagt. Det er også viktig at kommunalt eide anlegg for 
sortering, deponering, forbrenning og biologisk behandling 
– innenfor rammene av innkjøps- og konkurranseregelver-
ket – fortsatt kan bidra til et velfungerende behandlingstil-
bud i alle deler av landet. På den måten begrenses også ten-
densen til private monopoler og at stadig mer av det norske 
avfallet kjøres ut av landet.                                                                                              

Våre eiere har vedtatt et felles eierskapsdokument for Avfall 
Sør som styret nå følger opp med å utvikle en samlet sel-
skapsstrategi. Nye og mer ambisiøse mål forventes både 
nasjonalt og fra EU, med sterkere fokus på ressursene i av-
fallet. Samtidig starter arbeidet med neste avfallsplan som 
skal behandles av kommunestyrene i løpet av neste år. Det 
er spennende tider både for våre eiere, styret, ansatte og 
kanskje også innbyggerne i våre eierkommuner! 

Sigurd Tvedt
Daglig leder Avfall Sør AS

Samarbeid og nye veivalg i turbulente tider

AVFALL SØR ÅRSRAPPORT 2014
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Avfall Sør konsern
Avfall Sør er organisert i en konsernmodell med et morselskap og operativ drift i datterselskapet Avfall Sør Husholdning AS. 

Avfall Sør Husholdning AS
Daglig leder Sigurd Tvedt

Avfall Sør AS
Daglig leder Sigurd Tvedt

Mjåvann Gjenvinningsanlegg AS - 100%

Renovasjon
- Innsamling
- Kundekontakt
- Returpunkter
- Teknisk drift
- Informasjon/kommunikasjon

Behandling
- Støleheia Avfallsanlegg
- Sørlandsparken Gjenvinningsstasjon
- Mjåvann Gjenvinningsstasjon
- Høllen Vest Gjenvinningsstasjon

Administrasjon
- Økonomi
- Personal/HMS
- Arkiv/merkantil
- IKT (intern struktur)
- Innkjøp

Grønn Vekst Sør AS - 50 %

Støleheia Pukkverk AS - 50 %

Returkraft AS - 49,9 %

Rekom AS - 3,89 %

- Flishugging
- Nye krav/løsninger
- Nedlagte deponier
- Planlarbeid
-  Prosjekter
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Avfall Sør AS 
EIERFORHOLD OG FORMÅL
Avfall Sør AS eies av kommunene Kristiansand, Song-
dalen, Søgne og Vennesla. Selskapet er morselskap i et 
konsern med datterselskap som driver med renovasjons-
virksomhet for husholdninger og næringsliv, herunder 
innsamling, mottak, sortering og behandling av avfall. 

Eierkommunene har i overkant av 118.000 innbyggere. 
Morselskapet og to heleide datterselskap er alle organi-
sert som aksjeselskap.

Avfall Sørs formål er, enten selv eller gjennom hel- eller 
deleide selskaper, å drive forvaltning og renovasjonsvirk-
somhet, herunder avfallsinnsamling og avfallsbehand-
ling.

Avfall Sør skal i henhold til blant annet tildelt enerett ut-
føre eierkommunenes forpliktelser i hht. Forurensnings-
lovens § 29 og 30.

Avfall Sør skal drives på en økonomisk, ressurs- og mil-
jømessig god måte i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter.

Eierkommunene har i tillegg til sine valgte styrerepre-
sentanter også deltagere i Administrativt utvalg (AU).  
AU har felles møter med administrasjonen, samt møte- 
og talerett i styremøtene til Avfall Sør Husholdning AS 
og Avfall Sør AS.

Selskapet har to heleide datterselskap, Avfall Sør Hus-
holdning AS og Mjåvann Gjenvinningsanlegg AS. Avfall 
Sør AS har også eierandeler i Grønn Vekst Sør AS (50 %), 
Støleheia Pukkverk AS (50 %), Returkraft AS (49,9 %) og 
Rekom AS (3,9 %). Datterselskapet Avfall Sør Bedrift AS 
ble i desember solgt til Franzefoss Gjenvinning AS, og 
Avfall Sør AS solgte også aksjeandelen i Retura Sør AS i 
2014. 

ANSATTE
Ansatte i Avfall Sør AS ble fra og med 01.01. 2014 over-
ført til Avfall Sør Husholdning AS og har dermed ingen 
ansatte. Selskapet leier inn tjenester som daglig leder og 
andre stabs- og støttefunksjoner fra Avfall Sør Hushold-
ning AS.

ÅRSREGNSKAPET
Årsresultatet for Avfall Sør AS etter skatt er på 61,6 mill. 
kroner inkludert utbytte fra Mjåvann Gjenvinnings- 
anlegg  AS på 0,75 mill. kroner og 0,3 mill. kroner fra 
Støleheia Pukkverk AS. Egenkapitalen i selskapet utgjør 
124,5 mill. kroner. Egenkapitalandelen er på 80,4%.

Konsernets årsresultat etter skatt er på 39,3 mill. kroner.

I forbindelse med eierskapet i Returkraft AS har selskapet 
tatt opp lån til �nansiering av aksjekapitalinnskudd og 
ansvarlig lån på totalt 24,9 mill. kroner. Selskapets �nan-
sielle stilling og likviditet er tilfredsstillende.

Selskapets styre er generalforsamling for datterselskapet 
Mjåvann Gjenvinningsanlegg AS.

STYRET FOR AVFALL SØR AS 

Ole Petter Krabberød Styreleder
Arild Ernst Berge Styrets nestleder
Solveig Robstad Styremedlem 
Lise Solgaard Styremedlem 
Brit Løvgren Styremedlem
Jostein Mellemstrand Styremedlem
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Avfall Sør Husholdning AS
ANSATTE OG STYRET 
Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 71 fast ansatte, for-
delt på 19 kvinner og 52 menn, inkludert fast deltidsan-
satte. Dette utgjør 57,2 årsverk. Styret består av 3 kvin-
ner og 3 menn valgt fra eierne, samt ett mannlig og ett 
kvinnelig styremedlem valgt av de ansatte. Selskapets 
ledergruppe består av tre menn og en kvinne. Selskapet 
arbeider løpende gjennom rekruttering og forfremmel-
ser for likestilling mellom kjønnene.

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet 
oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 
2014 var det totale sykefraværet 6,0 %, hvorav 1,2 % var 
korttidsfravær. I 2014 har det ikke vært alvorlige arbeids-
ulykker i bedriften.

GÅTT AV MED PENSJON I 2014
Jan Sangesland, Astri Betti og Arn�nn Wiland.

Ole Petter Krabberød
Styreleder

Brit Løvgren
Styremedlem

Arild Berge
Styrets nestleder

Jostein
Mellemstrand

Styremedlem

Solveig Robstad
Styremedlem

Harry Hansen
Ansattes representant 

(valgt av og blant 

de ansatte i 2014)

Marit Saltrøe
Ansattes representant 

(valgt av og blant 

de ansatte i 2014)

Lise Solgaard
Styremedlem

Styret for Avfall Sør Husholdning AS
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ORGANISERING OG FORHOLDET 
TIL EIERKOMMUNENE

Fra oppstarten av drift på Støleheia Avfallsanlegg i 1996 
var hovedaktiviteten i selskapet knyttet til avfallsbehand-
ling og drift av gjenvinningsstasjoner.

Fra 2013 har eierkommunene gjennom tildelt enerett 
overført alt ansvar for husholdningsrenovasjonen til 
Avfall Sør Husholdning.

Forvaltningsmessige oppgaver som kontroll og an-
nen myndighetsutøvelse ligger fortsatt i kommunene. 
Kommunene fastsetter ved politiske vedtak avfallsplan, 
renovasjonsforskrift og avfallsgebyrer i renovasjonsord-
ningen for husholdningene. Selskapet rapporterer ved 
hvert årsskifte til eierkommunene om status i forhold til 
gjeldende avfallsplan som gjelder til og med 2016. 

Overføringen av den lovpålagte virksomheten fra Avfall 
Sør AS til Avfall Sør Husholdning AS fra 1.1.2011 var en 
konsekvens av et ønske fra eierkommunene og kom-
munerevisjonen om tydelig skille mellom lovpålagt og 
konkurranseutsatt virksomhet. Avfall Sør Husholdning 
AS overtok da all virksomhet og alle anlegg og bokførte 
verdier knyttet til husholdningsrenovasjonen. Fra sam-
me tidspunkt ble ansatte fra Avfall Sør AS overført til Av-
fall Sør Husholdning AS.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Hovedvirksomheten i selskapet omfatter lovpålagt virk-
somhet for eierkommunene i henhold til tildelt enerett 
for husholdningsavfall og slam. Avfallsmengdene i reno-
vasjonsordningen for husholdningsavfall var tilnærmet 
uendret sammenlignet med 2013 - totalt 64.456 tonn 
– inkludert gjenvinningsstasjonene, returpunkter og 
hjemmekompostering. 

Ledergruppen består av:

Sigurd Tvedt
Daglig leder

Egil Ausland
Avdelingssjef 

administrasjon

Frode Rosland
Avdelingssjef

renovasjon

Britt G. Iversen
Avdelingssjef 

behandling
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Driftsresultat er på minus 0,98 mill. kroner før �nanspos-
ter som samlet utgjør minus 2,55 mill. kroner, mot minus 
2,68 mill. kroner foregående år. Årsresultatet for 2014 er 
på minus 3,54 mill. kroner før skatt. 

Selskapets inntekter utgjør 196,93 mill. kroner. Driftsut-
gifter og �nansposter utgjør samlet 200,47 mill. kroner, 
og driftsresultatet er på minus 3,54 mill. kroner før skatt. 
Med virkning fra og med regnskapsåret 2014 er det gjort 
endringer i skatteregelverket som medfører at unntaket 
fra skatteplikt som har vært gjeldende, ikke lenger kan 
videreføres.

Ved etableringen av regnskapsmessig skille er det i ho-
vedsak lagt til grunn kostnadsfordeling etter faktisk bruk 
basert på avfallsmengde i ulike deler av virksomheten. 
Der bruk av avfallsmengde ikke er ansett som relevant 
eller mulig er det benyttet andel av omsetning.
Resultatet i den lovpålagte delen av virksomheten had-
de i 2014 et regnskapsmessig underskudd på 5,81 mill. 
kroner. 

Resultatet i den konkurranseutsatte delen av virksomhe-
ten hadde i 2014 et overskudd på 2,27 mill. kroner før 
skatt.

Egenkapitalen i selskapet økte med 2,25 mill. kroner og 
utgjør nå 4,79 mill. kroner Totalkapitalen er på 235,16 
mill. kroner. Egenkapitalandelen i selskapet er på 2,04 %. 
Dette må sees i sammenheng med at virksomheten er 
underlagt selvkostregelverket. Styret mener at årsregn-
skapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og 
gjeld, �nansielle stilling og resultat. 

Virksomheten skal skje etter selvkost og gå i balanse over 
en periode på 3 - 5 år. Pr 31.12.2014 utgjorde selvkost-
fondet 4,75 mill. kroner etter et selvkostresultat på minus 
6,39 mill. kroner. Selvkostregnskapet er utarbeidet på 
grunnlag av at hovedvirksomheten i selskapet gjelder 
tildelt lovpålagt virksomhet fra eierkommunene.
I tilknytning til deponidriften er selskapet forpliktet til 
å avsette midler til fremtidig avslutning og etterdrift av 
deponiet på Støleheia. Selskapets målsetning har vært 

at avsetningen til etterdrift skal være full�nansiert på det 
tidspunkt deponering av nedbrytbart avfall avsluttes. 
Det er i 2014 ikke avsatt ytterligere midler til etterdrift. 
Kostnader til videre drift av renseanlegg, miljøkontroll-
program og gassanlegg er ført i driftsregnskapet og be-
laster ikke etterdriftsavsetningen som pr 31.12.2014 var 
på 27,52 mill. kroner. Avsetningen har skjedd mot balan-
sen og det ble i 2011 etablert en avtale som medfører at 
tidligere avsatte midler i balansen overføres til en bank-
konto (etterdriftskonto) som kontrolleres av fylkesman-
nen i Vest-Agder gjennom en kontopantavtale.  I 2014 
er det overført 1,00 mill. kr til denne kontoen, og bokført 
saldo i balansen er KPI-regulert.

Selskapets �nansielle stilling er tilfredsstillende, og likvi-
diteten var god ved årsskiftet. 

Styret og daglig leder er tilfreds med selskapets utvikling. 
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets avslut-
ning som har betydning for det avlagte regnskapet.

FINANSIELL RISIKO
Ved overdragelsen av anlegg, utstyr og virksomhet knyt-
tet til den lovpålagte virksomheten pr 1.1.2011 ble det 
inngått en låneavtale med Avfall Sør AS med 20 års ned-
betalingstid og renteberegning i henhold til gjeldende 
rente i selvkostregnskapet. I tillegg har selskapet langsik-
tige lån i Kommunalbanken med �ytende rente. Kom-
munale lånegarantier, selvkostprinsippet, samt avsetning 
til etterdrift av deponiet på Støleheia, gir også selskapet 
sikkerhet i forhold til fremtidige forpliktelser. Tildelt ene-
rett og samlingen av lovpålagt renovasjonsvirksomhet 
for eierkommunene i Avfall Sør Husholdning AS styrker 
også grunnlaget for videre drift. Styret anser på denne 
bakgrunn selskapets �nansielle risiko som liten.

ANSKAFFELSER
Det ble i 2014 foretatt anska�elser i form av anleggsmid-
ler på i alt 10,38 mill. kroner. Anleggsmidlene fordeler 
seg med 6,62 mill. kroner på bygg og anlegg og 
3,76 mill. kroner, renovasjonsbeholdere, annet driftsut-
styr og inventar.
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GJELD 
Langsiktig gjeld i Kommunalbanken utgjør kr. 92,5 mill. 
kroner og lån fra Avfall Sør AS utgjør 54,1 mill. kroner. 
Renten på lån i Kommunalbanken er �ytende, mens ren-
ten på lån til Avfall Sør AS følger kalkylerenten som også 
legges til grunn i selvkostregnskapet. 

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET
Årsregnskapet for 2014 viser et underskudd før skatte-
kostnad på kr. 3.537.715,-. 
Årsresultat etter skattekostnad er på minus kr 4.152.863,-. 

Årsresultatet foreslås disponert slik:
Årets selvkostresultat 
overført fra selvkostfond kr. - 6.398.392,-
Overført til annen egenkapital kr.   2.245.529,-
Sum overføringer kr. - 4.152.863,-

Fra sorteringsundersøkelse av papiravfall for
Grønt Punkt Norge - gjennomført ved Mjåvann Avfallsanlegg.
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GENERELT
2014 var et normalt år når det gjelder Avfall Sørs reno-
vasjonstjenester. Innsamlingen ble gjennomført på en 
tilfredsstillende måte. Det har vært betydelig fokus på å 
forberede endring av gebyrsystemet i 2015 med over-
gang til å beregne fastgebyret på grunnlag av boenhe-
ter. Tidligere ble fastgebyret beregnet på grunnlag av 
antall og type dunk hos den enkelte abonnent. 

HYTTERENOVASJON
Arbeidet med å �nne fritidseiendommer som er «blind-
passasjerer» i hytterenovasjonsordningen har fortsatt i 
2014. Mye av arbeidet er nå innarbeidet i den daglige 
driften. I tillegg har arbeidet med å �nne �ere og bedre 
egnede plasser for oppstilling av avfallsbeholdere til hyt-
terenovasjonen blitt videreført i 2014.

RETURPUNKTER 
Avfall Sør arbeider kontinuerlig med å øke antall retur-
punkter og ved utgangen av 2014 hadde vi 60 punkter. 
44 punkter har beholdere for plastemballasje, glass- og 
metallemballasje og tekstiler. 16 returpunkter har ikke 
plastemballasje.

Forsøpling er et stort problem ved noen av returpunk-
tene. Om lag 17 av returpunktene har noe eller mye for-
søpling. Av disse 17 er det særlig 4 punkter som skiller 
seg ut. De øvrige returpunktene har en akseptabel stan-
dard i forhold til forsøpling. Totalt for hele 2014 �ernet vi 
32 tonn søppel fra returpunktene. 

Vi bruker mye tid på å rydde rundt returpunktene og alle 
returpunktene blir besøkt minst en gang i uka. Det er få 
klager på forsøpling rundt returpunkene. I Vennesla har 
vi etter sterkt ønske fra Vennesla kommune etablert et 
nedgravd returpunkt, se bilde. Dette har fungert meget 
tilfredsstillende.

NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE
Avfall Sør har som i 2013 hatt fokus på nedgravde avfalls- 
løsninger. Vi driftet ved utgangen av 2014 141 nedgrav-
de avfallscontainere, fordelt på 38 punkter. Av disse 38 er 
fem punkter for hytterenovasjon. De �este containerne 
er låst med elektronisk adgangskontroll. 

Renovasjon

Nytt nedgravd returpunkt i Vennesla.
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I tabellen under er det satt opp noen tall for utviklingen 
de 2 siste årene.

Antall for nedgravede 2013 2014 Endring 
   i % 
Innkast/containere – husholdning 104 126 21,2
Innkast/container - hytte 13 13 0
Tømminger i husholdning 2 418 3 280 35,6
Tømminger i hytterenovasjon 489 678 36,2
Tonn avfall husholdning 525 589 12,2
Tonn avfall hytterenovasjon 124 140 12,3
Antall boenheter (husholdning) 790 1 098 39,0

Som det fremgår av tabellen over er det stor vekst i an-
tall tømminger og antall boenheter som er knyttet til 
de nedgravde løsningene. Antall nedgravde containere 
øker ikke i samme grad. Dette skyldes i hovedsak at �ere 
har �yttet inn i nye boområder med etablert nedgravde 
løsninger. Økningen i antall tømminger og antall contai-
nere forventes å fortsette.

TILBAKEMELDINGER FRA ABONNENTENE
Avfall Sør har i de siste årene arbeidet for å systematisere 
alle henvendelser fra abonnenter og andre. Vi har utviklet 
gode systemer for å fange opp klager, kommentarer og 
annet fra både abonnenter og renovatører.

Merknader og kommentarer kommer inn til Avfall Sør på 
mange måter. De �este kommer gjennom telefonsamta-
ler og meldinger gjennom Smart sortert systemet. Man-
ge kommer også som e-post og brev.

I 2013 ble det mottatt 3 567 registrerte henvendelser om re-
novasjon til kundesenteret. I 2014 var dette tallet økt til 4 077 
registrerte henvendelser. Figuren på neste side viser et utdrag 
av de viktigste henvendelser til kundesenteret i 2012, 2013 
og 2014. Andre henvendelser omfatter blant annet spørsmål 
om tømmekalender og bioposer. Økningen fra 2013 til 2014 
skyldes i stor grad henvendelser om at dunken ikke ble tømt. 
Samtidig har generelle henvendelser gått noe ned. 

Vi mottok 2 069 henvendelse om at dunken ikke var 
tømt i 2014. Dette er en økning på 919, eller 80 % fra 

2013 til 2014. Dette er en betydelig økning, selv om det 
kun utgjør 0,1 % av alle tømminger som er gjort. Den 
viktigste årsaken til dette er opprydding av de såkalte 
«gule linjene». Dette medførte at �ere «eierløse» dunker 
ikke ble tømt før eieren var blitt identi�sert. Om lag 1100 
dunker ble registrert som gule linjer (eierløse).

Renovatøren på renovasjonsbilen kan registrere inntil 
13 merknader i forbindelse med tømming av en avfalls-
dunk. I �guren på neste side er de fem viktigste merk- 
nadene for 2012, 2013 og 2014 vist.

Henvendelser kodet av renovatørene er halvert siden 2012. 
Med unntak av henvendelser om feilsortering, har øvrige 
henvendelser gått ned. Dette kan tyde på at abonnentene 
er blitt �inkere til å følge råd fra både Avfall Sør og renova-
tørene. I tillegg er det blitt byttet ut mange ødelagte dun-
ker. Dette har medført færre henvendelser om dette.

STATISTIKK
Etter fem år med Smart sortert viser statistikken en jevn 
vekst i antall tømminger for restavfall og bioavfall. Også 
for grønn dunk har det vært en liten vekst i 2014 i forhold 
til tidligere år. Veksten for brun dunk er nokså stor med 
5,6 % økning i antall tømminger. Totalt for alle dunkene 
har økningen vært på 4,3 % fra 2013 til 2014.

Med unntak av restavfall, er det lite sammenheng mel-
lom innsamlet mengde avfall og økningen i antall tøm-
minger. Både bioavfall og papir har hatt en nedgang på 
henholdsvis -1,1 og -5,6 %. Samtidig har antall tømmin-
ger økt med henholdsvis 5,6 og 3,5 %. Dette kan tyde på 
at abonnentene i større grad enn før tømmer bioavfall 
og papir før dunken er full.

Det er fortsatt relativ stor forskjell i utviklingen av tøm-
minger i de 4 eierkommunene siden oppstart av Smart 
sortert i 2010. Økningen er klart størst i de tre minste eier- 
kommunene, som i snitt for alle tømminger i perioden 
fra 2010 til 2014 har hatt en vekst på 21,8 %. Tilsvaren-
de vekst i Kristiansand har vært 8,6 %. Det er imidlertid 
fortsatt slik at innbyggerne i Kristiansand tømmer sine 
dunker oftere enn i de 3 andre kommunene.
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Komposteringsanlegg
Komposteringsanlegget på Støleheia er et av Norges 
mest velfungerende.  Anlegget tar i mot kildesortert 
bioavfall fra husholdninger og næringsliv.  Anlegget 
komposterer også avvannet septik, avløpsslam fra rense-
anlegg i regionen samt fra Grønnvika renseanlegg i Man-
dal.  I tillegg komposteres gjødsel og strø fra hestehold/
dyrehold.  Dette er en viktig ressurs som bør omdannes 
til kompost, ikke legges ut i naturen, siden det kan forår-
sake forurensning. 

I tilknytning til komposteringsanlegget ble det i 2012 
bygget et septikavvanningsanlegg.  Dette anlegget av-
vanner septik fra Songdalen, Søgne og Vennesla kom-
muner. Avvannet septik komposteres sammen med an-
net avløpsslam i komposteringsanlegget.

Tidligere ble bioavfall tømt i et åpent bygg, noe som var 
populært for måkene i distriktet.  I løpet av 2013 og vinte-
ren 2014 ble det bygget et nytt innelukket bioavfallsmot-
tak, hvor det også ble installert et nytt trommelsikteverk.

Deponi
Deponering av biologisk nedbrytbart avfall ble avsluttet 
i 2010, men deponiet er i fortsatt drift.  Det deponeres nå 
avfallstyper som ikke kan material- eller energigjenvin-
nes, som uorganisk industriavfall, betong/porselen/kera-
mikk, asbest, ristgods fra renseanlegg og forurenset jord.  
I 2014 ble det deponert store mengder forurenset mas-
se fra Fosseheia i Kvinesdal og større byggeprosjekter i 
Kristiansand, som Kjøita, Tangen og Gimlemoen.  I tillegg 
ble det etter egen tillatelse fra Fylkesmannen deponert 
blyholdig skytebanemasse over grense for farlig avfall fra 
Gimlemoen og Fosselandsheia.

Hugging av treavfall og hagepark
Støleheia har to huggelinjer som hugger alt treavfall fra 
husholdninger og næringslivet som leveres på våre an-

Behandling
Støleheia Avfallsanlegg



legg.  Hugget �is avsettes til energigjenvinningsanlegg i 
inn- og utland.  I tillegg  tar vi oppdrag for andre selskap i 
regionen.  I 2014 hugget og siktet vi trevirke/bark hos alle 
sagbrukene til Bergene Holm.

Slaggsortering for Returkraft
Høsten 2013 vant Avfall Sør Husholdning på ny et anbud 
fra Returkraft om å stå for uttransport og sortering av 
aske fra forbrenningsanlegget på Langemyr, med opp-
start 1.1.2014.  Asken kjøres fra Langemyr til Støleheia for 
mellomlagring.  Det danske �rmaet Jørgen Rasmussen 
Gruppen (JRG) kommer to ganger i året til Støleheia for 
å sortere ut metall fra asken med mobilt sorteringsut-
styr. Det ikke-magnetiske metallet avsettes av JRG, mens 
Avfall Sør Husholdning avsetter det magnetiske metallet 
gjennom Stena Recycling. Totalt utgjør metallandelen i 
slagget ca 10 %.  Sortert aske leveres etter avtale mellom 
Returkraft og eierselskapene til bruk som avslutnings-
masser ved nedleggelse og endelig avslutning av avfalls-
deponier i Agder.

Sand til jordproduksjon 
Avfall Sør Husholdning inngikk høsten 2014 avtale med 
Agderbygg om �erning av en betydelig mengde sand fra 
et utbyggingsområde for boliger på Mosby.  Det ble kjørt 
ca 38 000 tonn sand til Støleheia og i tillegg ble det solgt 
12.300 tonn direkte fra Mosby til bl. a. betongproduksjon.  
Sanden som nå er lagret på Støleheia, vil bli solgte videre 
over �ere år til Grønn Vekst Sør som bruker sand, myrjord 
og kompost ved produksjon av jordprodukter. Sanden vil 
også bli siktet og solgt som støypesand.

AVFALL SØR ÅRSRAPPORT 2014
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Fra det nye septikavvanningsanlegget på Støleheia.
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Returkraft AS er etablert på Langemyr i Kristiansand for 
å behandle restavfall, med produksjon av �ernvarme og 
elektrisk kraft. Avfall Sør eier 49,9 % av Returkraft som i 
tillegg eies av 5 andre interkommunale renovasjonssel-
skap fra Agder. Returkraft skal primært behandle hus-
holdningsavfall fra kommunene i Agder, men er bygget 
med kapasitet for fremtidig vekst i folketall og avfalls-
mengde. I mellomtiden utnyttes overskuddskapasitet 
som planlagt til mottak og behandling av næringsavfall. 
Andelen husholdningsavfall var i 2014 50 % og ventes i 
2015 å øke til rundt 60 %. 

2014 var Returkrafts �erde hele driftsår og anlegget dri-
ves på en e�ektiv måte med svært høy driftsregularitet, 
noe som er positivt for kundene både på avfallssiden 
og på energisiden. Noe av bakgrunnen for de gode 
driftsresultatene er at anlegget er bygget med høy kva-
litet og det har også en e�ektiv og kompetent drifts- 
organisasjon. Utslippene til luft er blant de laveste både 

nasjonalt og i bransjen, og anlegget har ikke utslipp til 
vann. 

Avfall Sør Husholdning samarbeider godt med Retur-
kraft. I tillegg til å være den største avfallsleverandøren 
blir deler av det farlige avfallet som skal behandles av 
Returkraft forberedt for forbrenning på Støleheia. Dessu-
ten har Avfall Sør Husholdning gjennom anbud fått opp-
gavene med uttransport og metallsortering fra slagg fra 
forbrenningen på Langemyr. 

Returkraft har vært gjennom en utfordrende periode 
med endring i rammebetingelser, kon�ikt med MAREN 
om tolking av leveringsavtalen og mye negativ omtale 
i media. Det har også oppstått spenninger og til dels 
uenighet mellom eierselskapene om hvordan probleme-
ne skal løses. Lave markedspriser for næringsavfall som 
styres av eksport til Sverige og tidligere rentebindinger 
som har vist seg uheldige er de største problemområde-

Returkraft - effektiv drift i en utfordrende tid
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Returkraft - effektiv drift i en utfordrende tid

ne i forhold til næringsavfallet. Men Returkraft har totalt 
sett klart å videreføre driften på en god måte og viser 
også en positiv økonomisk utvikling.

En hovedutfordring fra 2015 er at markedsforholdene og 
nytt selvkostregelverk medfører at behandlingen av næ-
ringsavfall vil gi underskudd som må dekkes av eierne 
gjennom tilføring av ny egenkapital. Slik kapitaltilførsel 
vil bli nødvendig i �ere år fremover og det er pr i dag 
ventet et totalt kapitalbehov de neste 5 årene på rundt 
30 mill. kr som styret i Returkraft har foreslått dekket ved 
omgjøring av ansvarlig lån til aksjekapital. Men økende 
mengde og andel husholdningsavfall, forbrenning av 
økende mengde farlig avfall og lavere �nanskostnader 
vil etter hvert å gi overskudd i driften.

I de nærmeste årene vil prisen for levering av hushold-
ningsavfall ligge på dagens nivå for å bygge ned negativt 
selvkostfond i Returkraft på 94 mill. kr. Bakgrunnen er at 

prisen eierselskapene og husholdningene har betalt de 
første årene har vært for lav. Rundt 50 mill. av dette skal 
dekkes av Avfall Sør Husholdning. Når selvkostfondet er 
nedbetalt vil prisen for husholdningsavfall bli betydelig 
lavere enn i dag. Uten at underdekningen på nærings-
avfall dekkes av egenkapital ville restavfallsprisen for 
husholdningsavfallet økt ytterligere eller blitt liggende 
lenger på dagens høye nivå. Konsekvensen av rege-
lendringene er derfor totalt sett liten og husholdnings-
gebyrene skjermes ved at det tilføres ny egenkapital.

AVFALL SØR ÅRSRAPPORT 2014
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Mjåvann Gjenvinningsanlegg AS
-et eiendomsselskap i Avfall Sør konsernet
Selskapet er et heleid datterselskap av Avfall Sør AS. 
Selskapets formål er å eie, drifte og videreutvikle eien-
dommen Mjåvannsvegen 31. Eiendommen ligger på 
Mjåvann Industriområde i Songdalen kommune, og har 
et samlet tomteareal på ca. 22 mål. Selskapet har leie-
inntekter på utleie av arealer, tyngre utstyr, kontorer og 
lagerbygg.

Omsetningen i selskapet utgjør  4,4 mill. kroner, og sel-
skapets årsresultat viser et overskudd på 1,5 mill. kroner. 

Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende, og egenkapi-
talandelen er på 20,6 %. Totalkapitalen i selskapet er 32,5 
millioner kroner mot 33,7 millioner kroner foregående år. 
Styret og daglig leder er tilfreds med selskapets utvikling. 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
Mjåvann Gjenvinningsanlegg AS sine eiendeler og gjeld, 
�nansielle stilling og resultat. 

Selskapet har ingen ansatte – daglig leder leies fra Avfall 
Sør Husholdning AS.

 Mjåvannsvegen 31, sett fra gjenvinningsstasjonen.
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Matavfall, slam og hage-parkavfall blir av Avfall Sør Hus-
holdning omdannet til god næringsrik kompost. Kom-
posttypene omsettes direkte, blant annet til landbruket, 
men en stor andel brukes også til å lage jordblandinger 
av høy kvalitet.  

Avfall Sør AS er 50 % deleier i Grønn Vekst Sør AS, som 
omsetter kompost og jordprodukter fra Støleheia.  I til-
legg har Grønn Vekst Sør produksjon i Studedalen øst 
i Kristiansand og i Grimstad. Noen av produktene kan 
også kjøpes på våre gjenvinningsstasjoner i Sørlands-

parken og på Mjåvann. Grønn Vekst Sør leverte i 2014 
kompost og kvalitetsjord til kunder fra Arendal i øst til 
Stavanger i vest. Flere tusen tonn kompost og jord gikk 
til gårdbrukere, private hager, hyttetak, entreprenører, 
anleggsgartnere og o�entlige bygg. Et eksempel er leve-
ring av store mengder Park-mix til den nye kirkegården 
ved Voie Kirke i Kristiansand.

For mer informasjon om salg av jordprodukter, kompost 
og bark fra Grønn Vekst Sør AS, se hjemmesiden: 
www.grønnvekst.no

Grønn Vekst Sør AS
Avsetning av kompost og jordprodukter

Utkjøring av Big-Bags med jordprodukter (Bio-Tak) fra Støleheia Avfallsanlegg.
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Støleheia Pukkverk AS
Avfall Sør eier og driver Støleheia Pukkverk sammen med TT Anlegg.  Her produseres og selges 
subbus, maskingrus, pukk, grovknust masse og knust asfalt.  Pukkverket drives i et område på Stø-
leheia som planlegges til fremtidig deponi når nåværende deponi er fullt rundt 2035. I 2014 ble det 
levert store mengder med grus og pukkprodukter til Statnett på Stølen i forbindelse med oppgradering 
av transformatorstasjonen.
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Utvikling av avfallsmengder per innbygger
Avfall Sør Husholdning samlet i 2014 inn 540 kilo per innbygger.  Dette er en nedgang på 10 kilo fra 2013. Summen av 
kompostering og annen materialgjenvinning gikk ned fra 38,7 % i 2013 til 36,9 % i 2014.  I 2014 ble 56,6 % av hushold-
ningsavfallet levert til energigjenvinning.  Tilsvarende tall var 55,0 % i 2013. De resterende 6,6 % ble levert på deponi.  
Dette er avfall som betong, murstein, keramikk, asbest og gips.  Tall for 2013 var 6,3 %.

Avfallsstatistikk

Klær, sko og ting til ombruk regnes ikke som avfall
Avfall Sør samler inn tekstiler og sko på returpunkter og gjenvinningsstasjoner samt ombrukbare ting på gjenvin-
ningstasjonene. Fra og med 2011 medregnes ikke dette i avfallsmengdene. Den totale innsamlede mengde til om-
bruk utgjorde i 2014 tilsammen 5,2 kilo per innbygger mot 4,9 kilo i 2013. 
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Hver innbygger kastet totalt 540 kilo husholdningsavfall i 2014

Avfall fra husholdningen Tonn totalt Kilo per innb. Type behandling Leveres til Blir til 
Bio-avfall (mat- og hageavfall) 7 131 60,3 Kompostering Støleheia Kompost 
Papir, papp og drikkekartong 7 028 59,4 Materialgjenvinning Norsk Gjenvinning Avispapir/emballasje 
Glass- og metallemballasje 935 7,9 Materialgjenvinning Syklus Diverse produkter 
Plastemballasje 390 3,3 Materialgjenvinning/energigjenvinning Grønt Punkt Norge Plastprodukter 
Hageavfall 3 061 25,9 Kompostering Støleheia Kompost og jordprodukter 
Treavfall (rent og blandet) 10 094 85,4 Kompostering (rent) og energigjenvinning (blandet) Støleheia og Returkraft Strukturmateriale, strøm/�ernvarme 
Jern- og metaller 2 398 20,3 Materialgjenvinning Stena Recycling Metaller 
Dekk 165   1,4 Materialgjenvinning Dekkretur Ombruk, material- og energigjenvinning 
Gips 618   5,2 Deponi Støleheia Gravd ned på deponi 
Elektroavfall 1 591 13,5 Materialgjenvinning ERP (Revac) og Stena Recycling (Renas) Metaller, strøm/�ernvarme, diverse 
Farlig avfall 1 879 15,9 Materialgjenvinning og energigjenvinning Returkraft og Stena Recycling Strøm/�ernvarme,  
Betong, murstein, keramikk 3 504 29,6 Deponi Støleheia Gravd ned på deponi 
Restavfall 25 045 211,9 Energigjenvinning Returkraft Strøm og �ernvarme 
Sum: 63 839 539,8    
    
Annet - som ikke regnes som avfall 
Avfall fra husholdningen Tonn totalt Kilo per innb. Type behandling Leveres til Blir til 
Tekstiler og sko 449 3,8 Ombruk/materialgjenv. UFF Norge/Fretex Klær og tekstiler 
Ting til ombruk 168 1,4 Ombruk Hentes av innbyggerne Forlenget levetid 
Sum: 617 5,2    

60,3 kilo 
bio-avfall

1,4 kilo
dekk

5,2 kilo
gips

13,5 kilo
elektroavfall

59,4 kilo 
papir, papp 

og drikkekartong

7,9 kilo
glass- og 

metallemballasje
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Hver innbygger kastet totalt 540 kilo husholdningsavfall i 2014

Avfall fra husholdningen Tonn totalt Kilo per innb. Type behandling Leveres til Blir til 
Bio-avfall (mat- og hageavfall) 7 131 60,3 Kompostering Støleheia Kompost 
Papir, papp og drikkekartong 7 028 59,4 Materialgjenvinning Norsk Gjenvinning Avispapir/emballasje 
Glass- og metallemballasje 935 7,9 Materialgjenvinning Syklus Diverse produkter 
Plastemballasje 390 3,3 Materialgjenvinning/energigjenvinning Grønt Punkt Norge Plastprodukter 
Hageavfall 3 061 25,9 Kompostering Støleheia Kompost og jordprodukter 
Treavfall (rent og blandet) 10 094 85,4 Kompostering (rent) og energigjenvinning (blandet) Støleheia og Returkraft Strukturmateriale, strøm/�ernvarme 
Jern- og metaller 2 398 20,3 Materialgjenvinning Stena Recycling Metaller 
Dekk 165   1,4 Materialgjenvinning Dekkretur Ombruk, material- og energigjenvinning 
Gips 618   5,2 Deponi Støleheia Gravd ned på deponi 
Elektroavfall 1 591 13,5 Materialgjenvinning ERP (Revac) og Stena Recycling (Renas) Metaller, strøm/�ernvarme, diverse 
Farlig avfall 1 879 15,9 Materialgjenvinning og energigjenvinning Returkraft og Stena Recycling Strøm/�ernvarme,  
Betong, murstein, keramikk 3 504 29,6 Deponi Støleheia Gravd ned på deponi 
Restavfall 25 045 211,9 Energigjenvinning Returkraft Strøm og �ernvarme 
Sum: 63 839 539,8    
    
Annet - som ikke regnes som avfall 
Avfall fra husholdningen Tonn totalt Kilo per innb. Type behandling Leveres til Blir til 
Tekstiler og sko 449 3,8 Ombruk/materialgjenv. UFF Norge/Fretex Klær og tekstiler 
Ting til ombruk 168 1,4 Ombruk Hentes av innbyggerne Forlenget levetid 
Sum: 617 5,2    

15,9 kilo
farlig avfall

29,6 kilo
betong, murstein,

keramikk

211,9 kilo
restavfall

3,3 kilo 
plastemballasje

25,9 kilo 
hageavfall

85,4 kilo
treavfall

(rent og blandet)

20,3 kilo 
jern- og metaller



Bringeordning
> Glass- og metallemballasje
> Plastemballasje

46,4% 51,9% 1,7%
Bringeordning
> Papp
> Plastemballasje
> Glass- og metallemballasje

> Tekstiler og sko

> Hage/parkavfall
> Treavfall, alle typer
> Jern og metaller
> Dekk
> Elektronikk
> Næringselektro
> Hvitevarer
> Kuldemøbler
> Farlig avfall
> Restavfall
> Betong, murstein, keramikk
> Asbest
> Gips

Henteordning
> Bioavfall
> Hjemmekompostering
> Papp og papir
> Drikkekartong

Vi henter:

Totalt:

Du bringer:

250,5 kg 280,3 kg 9,0 kg

GJENVINNINGSSTASJONER

DUNKRENOVASJON

RETURPUNKTER

GJENVINNINGSSTASJONERDUNKRENOVASJON RETURPUNKTER

540
kg

46,4%

51,9%

1,7%

Husholdningsavfall per innbygger 2014

5 kg
> Andre ting til ombruk

TIL OMBRUK
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Avfallsmengder 2013 > 2014 (tonn)
Mengder husholdsning- og næringsavfall mottatt/behandlet av Avfall Sør Husholdning    
 Endring 
   Endring
 2013 2014 tonn Endring %

TIL KOMPOSTERINGSANLEGGET
Bioavfall 9 280 8 837 -442  -4,8 %
Avløpsslam 13 812 14 823 1 011  7,3 %
Annet  316 335 18  5,8 %
Sum til kompostering 23 408 23 995 587  2,5 %
 
SEPTIK     
Septik - til avvanning 3 620 3 707 87  2,4 %
Sum  3 620 3 707 87  2,4 %
 
TIL ANNEN MATERIALGJENVINNING     
Hage/parkavfall til kompost/struktur 3 862 3 412 -449  -11,6 %
Rent tre til struktur 794 923 129  16,2 %
Annet avfall fra gjenvinningsstasjonene 6 142 5 806 -336  -5,5 %
Glass,metallemballasje og plastemballasje 1 058 1 070 12  1,1 %
Papp/papir grønn dunk 6 139 5 795 -343  -5,6 %
Annet avfall fra næring (Støleheia) 1 984 1 631 -353  -17,8 %
Sum til materialgjenvinning 19 978 18 637 -1 341  -6,7 %
 
TIL ENERGIUTNYTTELSE     
Restavfall grå dunk og hytterenovasjon 16 208 16 701 493  3,0 %
Restavfall gjenvinningsstasjonene 9 061 8 344 -717  -7,9 %
Treavfall, inkludert trykkimpregnert 11 868 12 669 802  6,8 %
Sum til energiutnyttelse 37 137 37 715 578  1,6 %
 
TIL DEPONI     
Ristgods  1 405 2 028 623  44,4 %
Redeponert avfall/masser 36 613 11 313 -25 300  -69,1 %
Celledeponert avfall 13 489 31 545 18 056  133,9 %
Sum avfall til deponi 51 507 44 886 -6 621  -12,9 %
 
TOTALT 136 188 129 520 -6 668  -4,9 %

Andre mengder håndtert 2013 > 2014 (tonn)   
 
SLAGG TIL METALLSORTERING 27 953 28 308 355  1,3 %
av denne mengden utsorteres mellom ca 10 % metaller    
 
OMBRUK     
Tekstiler og sko fra returpunkter og gjenvinningsstasjoner 416 449 33  7,3 %
Ting til brukthall 159 168 9  5,4 %
 575 617 42 7,3 %
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Avfallsgebyrer

18

9

28

FAST TØMMEGEBYR

VARIABELT TØMMEGEBYR

54 %
46 %

Kr.

INFORMASJONRETURPUNKTER

FELLESKOSTNADER

FINANSPOSTER 
OG AVSKRIVNING

GJENVINNINGSSTASJONER

BEHANDLING

INNSAMLING

4 %

23 %
21 %

31 %

2 %
9 %

10 %

Kr.

17

9

27

FAST TØMMEGEBYR

VARIABELT TØMMEGEBYR

54 %
46 %

Kr.

INFORMASJONRETURPUNKTER

FELLESKOSTNADER

FINANSPOSTER 
OG AVSKRIVNING

GJENVINNINGSSTASJONER

BEHANDLING

INNSAMLING

2 %

27 %
31 %

23 %

3 %
4 %

10 %

Kr.

Gjennomsnittsgebyret (inkl. moms) var i 2014 kr 3.315,-. For dette fikk man følgende:

Hjemme:
- Vi leverer ut 2 ruller med til sammen 200 bioposer
- Vi kommer hjem til husholdningene, én gang i uka, og tømmer brune og grå dunker som er plassert ut med gul pil 

pekende mot vei. Vi tar avfallet med oss, og sørger for at det får en miljøriktig behandling. I 2014 plasserte en hushold-
ning med enebolig (3 x 120 liters dunker) i gjennomsnitt ut sine dunker til tømming følgende antall ganger:

På returpunkt og gjenvinningsstasjon:
- I tillegg kan husholdningene kjøre til 60 returpunkter og 4 gjenvinningsstasjoner og sortere så mye avfall man har 

behov for uten å betale noe ekstra for det. Gjenvinningsstasjonene har åpent seks dager i uken – totalt 55 timer. 

Renovasjonsgebyret i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner er bygd opp med en fast- og en variabel pris.

I tillegg �nansieres husholdningsrenovasjonen gjennom salg av avfallstyper til gjenvinning.

Behandling = forbrenning av treavfall og restavfall, kompostering av bioavfall og slam og deponering av uorganiske 
avfall som murstein, betong, keramikk og asbest, ristgods og forurenset jord.

Hvordan kommer pengene inn? Hva går pengene til?
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Sterke og svake sider

BENCHMARKING

Det ble gjennomført en benchmarking i 2014. 
Denne undersøkelsen skjer hvert annet år. I 2014 del-
tok 27 renovasjonsselskap og kommuner. Hensikten 
med denne undersøkelsen er å gi et bilde av hvordan 
Avfall Sør Husholdning arbeider sammenliknet med til-
svarende selskap. 

Benchmarkingsundersøkelsen omfatter 
følgende 7 aktiviteter:

• Oppsamlingssystem (håndtering av dunker og annet 
oppsamlingsutstyr)

• Innsamling (omfatter både ordinær innsamling og re-
turpunkter)

• Gjenvinningsstasjoner
• Sentralsortering
• Behandling
• Kunde & service
• Støttefunksjoner (administrasjon i hovedsak)

I tillegg gjennomføres det kundeundersøkelse. Med 
unntak av støttefunksjoner der spørsmålene er knyttet til 
de ulike aktivitetene.

De 7 aktivitetene benchmarkes på syv resultatområder: 
driftse�ektivitet, systeme�ektivitet, gebyrnivå, kundetil-
fredshet, tjenestestandard, arbeidsmiljø og miljøstandard. 
Avfall Sør sine prestasjoner er sammenliknet med middel- 
et for alle som deltok i undersøkelsen. Dette er vist i �gu-
ren under, tallene er angitt i prosent, hvor 100 % er best.

Med unntak av gebyrnivå og tjenestestandard viser re-
sultatene at Avfall Sør samlet sett har en prestasjonsscore 
på nær middels. Avfall Sør har en meget høy tjenestes-
tandard, nest høyest av alle deltakere. Vi skårer godt un-
der middels på gebyrnivå. Den viktigste årsaken til dette 
er høye behandlingskostnader. Den høye tjenestestan-
darden påvirker også i noe grad gebyrnivået. Den høye 
tjenestestandarden vises godt for gjenvinningsstasjone-
ne. Her har vi de mest fornøyde kundene sammenliknet 
med alle de andre deltakerne.

DRIFTSEFFEKTIVITET SYSTEMEFFEKTIVITET GEBYRNIVÅ KUNDETILFREDSHET TJENESTESTANDARD ARBEIDSMILJØ MILJØSTANDARD

Avfall Sør Husholdning

Figuren viser hvordan Avfall Sør Husholdning er rangert i forhold til middelet av andre selskap og kommuner. Lav prosentdel viser svak 
score. Selskap som har høy score på gebyrnivå, har lavt gebyr.

Middel andre avfallsselskaper og kommuner
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NUDGING FOR Å ØKE KILDESORTERING
I 2014 har Avfall Sør hatt et samarbeid med GreenNud-
ge og NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk 
forskning) om å teste ut små enkle tiltak, «nudging» for å 
endre hverdagsvaner for å øke kildesorteringen. I forsø-
ket har vi undersøkt om enkel vennlig konkurranse kan 
bidra til å øke bevisstheten omkring kildesortering.

Ved hjelp av Smart sortert har vi brukt data om avfalls-
mengder fra den enkelte abonnent som grunnlag for in-
formasjonsskriv til utvalgte husstander i Kristiansand. Det 
er plukket ut 9 000 husstander som er delt i 3 grupper. 2 av 
gruppene har fått ulike brev om avfallsmengder og med 
tips om til hvordan øke sin kildesortering. Den siste grup-
pa har fungert som kontrollgruppe. Det er kun husstander 
med egne abonnementer som har deltatt i forsøket.

Brevene ble sendt ut i januar 2014 og inneholdt informa-
sjon om egen kildesortering i de 2 siste år, sammenliknet 
med gjennomsnittet for egen bydel. Brevene ga også 
tips til hvordan øke sin kildesortering. Eksempel på egen 
kildesortering er vist under.

Brevene som ble sendt ut har engasjert mange. Avfall 
Sør har fått mange henvendelser fra abonnenter om 
egen kildesortering. Ved hjelp av Smart sortert har vi 
målt mengden avfall den enkelte abonnent har levert. 
Foreløpige resultater har vist at informasjon av denne 
typen øker kildesorteringen. Økningen er ikke stor. For 
gruppen som �kk brev med opplysning om sin egen kil-
desortering sammenliknet med andre i egen bydel økte 
kildesorteringen med 2,4 %. Endelig prosjektrapport fra 
NILF er ikke ferdig.

DIN KILDESORTERING - OG ANDRES
Sortering i prosent hos deg og gjennomsnitt i Voie (første halvår)
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80%

60%
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DU:

Din sortering
1. halvår 2013

Papiravfall Bioavfall Restavfall
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Din sortering
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DE ANDRE:
Gjennomsnitlig sortering i Voie

1. halvår 2014
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Ytre Miljø
- Støleheia Avfallsanlegg

Utslipp til vann
Alt vann fra asfalterte arealer på Støleheia Avfallsanlegg 
samles opp (spillvann) og føres til et internt rensean-
legg sammen med sigevann fra deponi.  Renseanleg-
get ble tilført 256 511 m3 sigevann og 129 320 m3 spill-
vann.  Renseanlegget består av to trinn, først en luftet 
lagune, deretter et sedimenteringsbasseng.  Etter opp-
hold i sedimenteringsbassenget slippes vannet i lukket 
rør til Otraledningen, som slipper ut renset avløpsvann på 
60 m dyp i Kristiansands�orden.  Det ble i 2014 sluppet 
på 410 557 m3 avløpsvann til Otraledningen.

Utslippene i 2014 er høyere enn utslippene i 2013 for de 
�este forbindelser.  Dette er først og fremst forårsaket av 
mye nedbør og stor avrenning fra avfallsanlegget.  Det 
kom ca 50 % mer nedbør i 2014 enn i 2013.  Som tidlige-
re er det bidrag fra spillvann som betyr mest for tilførsle-
ne av de ulike forbindelsene til renseanlegget.

I Lolandsbekken nærmest avfallsanlegget nedstrøms er 
det noen indikasjoner på en viss påvirkning fra aktivite-
ter på avfallsanlegget.  Det er svakt forhøyede verdier av 
nitrogen og fosfor øverst i bekken, men de avtar nedover 
i Lolandsbekken grunnet fortynning. Det er imidlertid in-
gen tydelige lekkasjer av forurenset sigevann til Lolands-
bekken, og de forhøyede verdiene øverst skyldes med 
stor sannsynlighet avrenning fra veiarealer og andre �a-
ter inne på avfallsanlegget.

I tillegg til den ordinære miljøkontrollovervåkingen som 
er gjennomført av Multiconsult, har NIVA gjennomført 
en biologisk undersøkelse i Lolandsbekken / Kjeksebek-
ken.  Resultatene fra prøvene som ble hentet fra bunn-
dyrsamfunnene viser et samfunn som indikerer en god 
vannkvalitet, og tyder på at det har vært en bedring i den 
fysisk-kjemiske vannkvaliteten siden 2009.

 Fra renseanlegget (luftet lagune) nedenfor deponiet på Støleheia.



AVFALL SØR ÅRSRAPPORT 2014

34

Utslipp til luft fra komposteringsanlegget
Luft fra komposteringsanlegget på Støleheia renses i et 
lukket luftrenseanlegg (bio�lter) med varmegjenvinning.  
Den årlige luktmålingen viste lave luktverdier.

Utslipp til luft fra deponi
Deponigass samles opp i deponiet og brukes som 
”brensel” i en gassgenerator.  I 2014 ble det samlet opp 
575 213 Nm3 deponigass, som i snitt inneholdt 45,0 % 
metan.  Gassmengden er betraktelig redusert de sene-
re årene.  Hovedårsaken til dette er at det ble forbudt å 
deponere biologisk nedbrytbart avfall i 2009/2010.  På 
forsommeren var gassmengden (metaninnholdet) redu-
sert til et nivå hvor det ikke var mulig å kjøre generatoren 
lenger.  Etter dette er deponigassen brent i en fakkel.  To-
talt i løpet av året ble 64 % av gassen benyttet til energi-
produksjon.

Gassgeneratoren produsert 397 279 kWh. I tillegg ble det 
gjenvunnet varmeenergi på 138 843 kWh fra gassmoto-
ren.

Meldinger om lukt
Det er ikke mottatt meldinger om lukt fra Støleheia Avfall-
sanlegg i 2014. Det er gledelig å se at den gode tenden-
sen med få luktklager fra 2011 fortsetter. Dette stadfester 
det som tidligere er antatt, at luktulempene skyldes de-
ponering av biologisk nedbrytbart avfall (restavfall som 
nå leveres til forbrenning).

- Andre anlegg
Miljøkontroll nedlagte deponier
Avfall Sør Husholdning har overtatt ansvaret for nedlag-
te husholdningsdeponier i eierkommunene. Dette gjel-
der Repstad og Monan i Søgne, Stokkeland i Songdalen, 
Breimyr i Vennesla og Holskogen Husholdningsdeponi 
(kverna) i Kristiansand. Her utfører Multiconsult miljø- 
kontroll som omfatter prøvetaking og analyse av sige-
vann, over�atevann og grunnvann. I tillegg utfører Avfall 
Sør Husholdning i samarbeid med Multiconsult på opp-
drag fra Kristiansand kommune overvåking av Holskogen 
industri, Kongsgårdbukta og Randesund industrifyllplass.

Holskogen husholdningsdeponi (kverna) ble avsluttet da 
Støleheia Avfallsanlegg åpnet i 1996. Deponiet produse-
rer fortsatt metangass. I løpet av 2014 er gassanlegget 
på Holskogen oppgradert med nytt analysepanel. Dette 
gjør at vi fortsatt kan brenne av metangassen som pro-
duseres i deponiet.
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Både Avfall Sør Husholdning og Returkraft tilbyr hold-
ningsskapende undervisningsopplegg og omvisninger 
for barn og unge. Hvert år tilbyr Avfall Sør alle 5.-7. trinn 
i grunnskoler til besøk på Støleheia Avfallsanlegg.  Opp-
legget som tilbys varer 90 minutter og tar for seg forbruk, 
holdninger, kildesortering og avfallsminimering.  Omvis-
ningen gjøres på gjenvinningsstasjonen og komposte-
ringsanlegget. Temaer som gjennomgås tilfredsstiller 
læreplanens kompetansemål i naturfag og samfunnsfag.
Avfall Sør tilbyr også besøk av hele klasser, mindre grup-
per, barnehager samt lag og organisasjoner. Begrensen-
de faktor for skolers besøk, er ofte kostnader til transport.

Returkraft har Sørlandets største skolestue og har lagt til 
rette for å ta imot hele skoleklasser fra Returkrafts eier-
kommuner. Undervisningsopplegget som gis er et 2-ti-
mers pedagogisk opplegg om avfallshåndtering og ener-
gigjenvinning. Inkludert en guidet tur i prosessanlegget 
og et stasjonslæringsopplegg med aktiviteter og opp-
gaver knyttet til miljø, avfallhåndtering og energigjenvin-
ning. Returkraft er tilrettelagt for å kunne ta imot besøk fra 
publikum, og det er lagt opp ulike typer omvisninger for 
ulike aldersgrupper. I 2014 �kk over 2 500 barn, ungdom-
mer og studenter ta del i regionens undervisningsopp-
legg innen miljø, natur/klima, gjenvinning og ombruk.

Undervisningsopplegg
for barn og unge

Besøk til Returkraft av elever fra media- og kommunikasjonslinja ved Vennesla videregående skole. Foto: Returkraft
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Januar
• Avfall Sør AS selger sine aksjer i Retura Sør AS.

Februar
• Det gjennomføres en sorteringsundersøkelse av papir og papp fra grønne dunker.  Oppdragsgiver er Grønt Punkt 

Norge AS.  Konklusjonen fra undersøkelsen er at avispapir, ukeblader og lignende minker i omfang. Innslag av kar-
tong og papp øker.  1 av 4 kilo husholdningsavfall hentet hos husholdningene er papir og papp. 80 % av papir og 
papp kastes i riktig dunk (grønn).  Ca. 18 % papiravfall kastes i grå restavfallsdunk og ca. 2 % i brun dunk for bioavfall.

Mars
• Fra mars og ut året ble følgende lokale vinnere trukket ut med gevinst på 10.000 kroner i Returkartonglotteriet:   

Marion Vassbø fra Vennesla, Torill Tveiten fra Kristiansand og Rita Iveland fra Songdalen.

April
• Lørdag 5. april ble det gjennomført en holdningskampanje på gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Sørlandspar-

ken.  Kampanjens slagord var: «Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig». Miljøgifter �nnes i mer enn du tror! Husk 
å sortere riktig.   Kampanjen var et ledd i en nasjonal kommunikasjonskampanje i regi av Avfall Norge og LOOP.

Mai
• Avfall Sør Husholdning tilrettela med annonsering og utdeling av søppelsekker for Strandryddedagen - et nasjo-

nalt miljøprosjekt der frivillige rydder arealer av norskekysten for marin forsøpling.  Liten aktiv dugnadsinteresse i 
befolkningen.  En del omtale i lokalpressen.   Erfaringer fra andre landsdeler viser at slike prosjekt må gå seg til med 
gjentagende informasjon. 

Juni
• Avfall Sør åpner ny plattform for hjemmesiden avfallsor.no.  I den sammenheng lanseres gratis SMS-varsling for 

tømming av grønn dunk. 
• Norsk Gjenvinning får ikke kjøpe opp Avfall Sør Bedrift. Konkurransetilsynet skriver i brev datert 24. juni 2014 at de 

forbyr foretakssammenslutningen mellom Norsk Gjenvinning (NG) og Avfall Sør Bedrift med hjemmel i konkurran-
seloven § 16, jf. § 20 �erde ledd. 

• 26. juni viser SSB at hver innbygger i Norge kastet i snitt 441 kilo husholdningsavfall i 2013.  Dette er 11 kilo mer enn 
i 2012 og 115 kilo mindre enn i Kristiansandsregionen (556 kilo i 2013).

Juli
•  Den måneden i året det blir levert mest avfall på gjenvinningsstasjonene.

Her er noe av det 
som skjedde i året 2014
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August
• 21. august:  Over 50 % av abonnentene har inngått avtale om enten eFaktura eller Avtalegiro
• 4. august hadde www.avfallsor.no 820 ulike tre�.  Dette er høyeste antall på en dag. 

September
• September var den måneden med �est tømminger av dunker i året.
• Finslandsdagen: 17. september gjennomføres den årlige mobile gjenvinningaksjonen i Finsland - Songdalen. 

Aksjonen har blitt en tradisjon og et meget populært innslag på høsten.  Det ble tatt i mot over 32 tonn avfall på �re 
timer (25 tonn i 2013).  71 % av dette ble levert til gjenvinning - det resterende til energigjenvinning.

Oktober
• Sand til jordproduksjon: Avfall Sør Husholdning har inngått avtale med Agderbygg om �erning av 30 – 40 000 m3 

sand fra et utbyggingsområde for boliger på Mosby. Dette tilsvarer omlag 2 500 lastebillass som ble transportert til 
lagring på Støleheia.  Sanden vil bli solgte videre over �ere år, blant annet til Grønn Vekst Sør som bruker sand, myr-
jord og kompost ved produksjon av jordprodukter. Innkjøringen av sand til Støleheia foregikk hovedsakelig i oktober 
måned.

November
• Franzefoss Gjenvinning AS og Avfall Sør AS inngikk mandag 24. november avtale om salg av alle aksjene i Avfall Sør 

Bedrift AS. ”Det vil være en god løsning for selskapet og for de ansatte”, sier styreleder i både Avfall Sør og dattersel-
skapet Avfall Sør Bedrift AS. Franzefoss har 300 ansatte og omsatte for 835 millioner kroner i 2013.

• Totalt 52 % av husholdningskundene har inngått avtale om Avtalegiro/eFaktura. 

Desember
• 3.600 abonnenter har meldt seg på gratis SMS-varsling for tømming av grønn dunk siden ordningen ble annonsert 

1. juli.
• Styret i Avfall Sør Husholdning vedtok å gå bort fra fastgebyr på dunker til fastgebyr per boenhet fra 2015.
• Det Oslobaserte �rmaet Bulk Eiendom o�entliggjør planer om å etablere et stort datalagringsanlegg på Støle-

heia.  I den anledning har blant annet Avfall Sør Husholdning i samråd med Vennesla kommune stilt seg positive 
til å selge et område på 110 dekar til Bulk Eiendom. På den måten ivaretar Avfall Sør Husholdning også selskapets 
samfunnsansvar. Prosjektet kan få stor betydning for hele landsdelen og på sikt er det snakk om å regulere rundt 
3.000 dekar til en samlet utbygging på ti milliarder kroner. 

• Årets julegave fra Avfall Sør gikk til Kirkens Bymisjons Brosteinsaksjon.

Generelt
De mest besøkte dagene på hjemmesiden er typisk dager rett etter fridager som 2. mai, tirsdag etter Pinse, mandager 
på våren eller tirsdag før skjærtorsdag.  Dette er dager der innbyggerne  enten har hatt ryddedager og skal levere avfall 
på gjenvinningsstasjonene eller vil gjøre dette før en periode med fri.



ÅRSREGNSKAP OG NOTER
Avfall Sør AS
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Resultatregnskap

    Endring 
 KONSERN MORSELSKAP
 2014  2013   Note 2014 2013 

 216 226 455 224 362 649 Salgsinntekt 3 0 7 866 368
 21 055 902 20 227 964 Annen driftsinntekt  0 0
 237 282 357 244 590 613 Sum driftsinntekt  0 7 866 368
 
 -100 525 993 -91 639 164 Varekostnad 16 0 0
 -62 288 140 -67 549 035 Lønnskostnad 5 -335 001 -6 333 983
 -16 807 509 -16 789 655 Ordinære avskrivninger 7 0 -237 408
 -53 188 465 -61 356 834 Andre driftskostnader 5 -153 774 -2 911 929
 4 472 249 7 255 925 Driftsresultat  -488 775 -1 616 953
       
   Finansinntekter og- kostnader    
 36 544 382 0 Inntekt på investering i datterselskap 8 59 105 604 1 000 000
 490 253 218 731 Inntekt på investering i tilknyttet selskap  300 000 250 000
 0 0 Renteinntekt fra foretak i samme konsern  1 341 078 1 514 462
 4 329 096 2 592 649 Renteinntekter og andre �nansinntekter  2 566 125 715 862
 0 0 Nedskrivning �nansielle anleggsmidler 8 0 0
 0 0 Kostnader på investering i datterselskap  0 0
 -4 270 403 -4 634 991 Rentekostnader og andre �nanskostnader  -1 076 245 -950 949
 41 565 577 5 432 314 Ordinært resultat før skattekostnad  61 747 787 912 422
      
 -2 260 015 -1 808 501 Skattekostnad på ordinært resultat 13 -114 425 -169 019
       
 39 305 561 3 623 812 Ordinært resultat  61 633 362 743 403
 0 0 Ekstraordinær inntekt  0 0
 39 305 561 3 623 812 Årsresultat  61 633 362 743 403
 39 305 561 3 623 812 Konsernets årsresultat    
 0 0 Minoritetens årsresultat    
      
   Overføringer    
 45 703 953 4 967 531 Overført til annen egenkapital  61 633 362 743 403
 0 0 Avsatt utbytte  0 0
 0 0 Avsatt tilleggsutbytte  0 0
 0 0 Avsatt konsernbidrag  0 0
 0 0 Overført fra annen egenkapital  0 0
 -6 398 392 -1 343 719 Årets selvkostresultat overført til selvkostfond 15 0 0
 39 305 561 3 623 812 Sum overføringer 14 61 633 362 743 403

Avfall Sør AS og konsern



AVFALL SØR ÅRSRAPPORT 2014

41

Balanse Eiendeler

    Endring 
 KONSERN MORSELSKAP
 2014  2013   Note 2014  2013 
 
   ANLEGGSMIDLER    
   Immatrielle eiendeler    
 0 0 Utsatt skattefordel 13 0 487 353
 0 0 Prosjektutviklingskostnader og rettigheter 7 0 0
 0 0  Sum immaterielle eiendeler  0 487 353
       
   Varige driftsmidler    
 150 771 183 152 615 036 Bygninger 7 0 0
 8 759 632 15 690 881 Maskiner og anlegg 7 0 0
 17 974 837 20 136 023 Drifttsløsøre,inventar og kontormaskiner 7 0 610 544
 177 505 652 188 441 940 Sum varige driftsmidler  0 610 544
       
   Finansielle anleggsmidler    
 0 0 Investering i datterselskap 8 3 027 000 8 027 000
 0 0 Lån til foretak i samme konsern  54 054 696 57 054 696
 7 326 987 7 241 734 Investering i tilknyttet selskap 8 5 605 500 5 605 500
 19 960 000 20 110 000 Lån til tilknyttet selskap  19 960 000 19 960 000
 1 918 538 2 075 498 Investeringer i aksjer og andeler 9 1 777 538 1 986 288
 135 000 408 296 Obligasjoner og andre fordringer  135 000 135 000
 29 340 525 29 835 528 Sum �nansielle anleggsmidler  84 559 734 92 768 484
       
 206 846 177 218 277 468 Sum anleggsmidler  84 559 734 93 866 381
 
   OMLØPSMIDLER    
 0 471 014 Varer  0 0
 
   Fordringer    
 15 495 377 29 722 844 Kundefordringer 12 13 023 902 373
 23 491 281 17 117 658 Andre fordringer 12 6 743 484 2 894 470
 38 986 658 46 840 502 Sum fordringer  6 756 507 3 796 843
       
   Investeringer    
 0 0 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner  0 0
 0 0 Sum investeringer  0 0
 
 117 974 518 72 252 953 Bankinnskudd , kontanter og lignende 4 63 468 637 1 897 654
 156 961 176 119 564 469 Sum omløpsmidler  70 225 143 5 694 496
 363 807 353 337 841 937 SUM EIENDELER  154 784 878 99 560 879

Avfall Sør AS og konsern
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Balanse Egenkapital og gjeld

    Endring 
 KONSERN MORSELSKAP
 2014  2013   Note 2014  2013 
 
   EGENKAPITAL    
   Innskutt egenkapital    
 30 000 000 30 000 000 Aksjekapital ( 300 000 aksjer à 100 ) 17 30 000 000 30 000 000
 0 0 Overkursfond  0 0
 30 000 000 30 000 000  Sum innskutt egenkapital  30 000 000 30 000 000
       
   Opptjent egenkapital    
 0 0 Fond for vurderingsforskjeller  0 0
 104 717 565 59 214 631 Annen egenkapital  94 524 209 33 091 867
 104 717 565 59 214 631 Sum opptjent egenkapital  94 524 209 33 091 867
 0 0 Minoritetsintereser  0 0
 134 717 565 89 214 631 Sum egenkapital 14 124 524 209 63 091 867
 
   GJELD    
   Avsetning for forpliktelser    
 359 379 195 000 Utsatt skatt 13 0 0
 11 759 013 8 638 780 Pensjonsforpliktelser 6 0 1 798 264
 27 524 590 26 966 295 Avsetning- og etterdrift deponi 16 0 0
 4 747 019 11 145 411 Selvkostfond 15 0 0
 44 390 001 46 945 486 Sum avsetninger for forpliktelser  0 1 798 264
       
   Annen langsiktig gjeld    
 142 156 250 155 781 250 Gjeld til kredittinstitusjoner 10,11 26 500 000 26 500 000
 0 0 Ansvarlig lånekapital  0 0
 0 0 Øvrig langsiktig gjeld  0 0
 142 156 250 155 781 250 Sum annen langsiktig gjeld  26 500 000 26 500 000
 
   Kortsiktig gjeld    
 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner  0 0
 22 412 545 23 323 447 Leverandørgjeld 12 475 105 360 961
 1 795 892 2 135 243 Betalbar skatt 13 112 603 121 770
 7 591 776 10 512 948 Skyldig o�entlige avgifter  232 768 651 426
 0 0 Utbytte  0 0
 0 0 Forpliktelse varelager  0 0
 10 743 324 9 928 933 Annen kortsiktig gjeld 12 2 940 192 7 036 591
 42 543 537 45 900 571 Sum kortsiktig gjeld  3 760 669 8 170 748
       
 229 089 788 248 627 307 Sum gjeld  30 260 669 36 469 012
 
 363 807 353 337 841 937 SUM GJELD OG EGENKAPITAL  154 784 878 99 560 879

Avfall Sør AS og konsern
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Noter
Avfall Sør AS

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
av 1998 og God Regnskapsskikk.

Inntektsføring av varer og tjenester skjer ved levering/utfø-
relsen. 

Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet om-
fatter morselskapet Avfall Sør AS og datterselskapene som 
er listet opp i note 8. Konsernregnskapet er utarbeidet som 
om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og 
mellomværende mellom selskapene er eliminert. Konsern-
regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved 
at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper 
som morselskapet. 
 
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet 
basert på morselskapets anska�elseskost. Anska�elseskost 
tilordnes identi�serbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, 
som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på opp-
kjøpstidspunktet. Med identi�serbare eiendeler menes både 
materielle og immaterielle eiendeler som ikke er goodwill. 

Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan 
henføres til identi�serbare eiendeler og gjeld, balanseføres 
som goodwill eller negativ goodwill. Goodwill behandles 
som en residual og balanseføres med den andelen som er 
observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives line-
ært over antatt økonomisk levetid. 

Datterselskap/tilknyttet selskap Investeringer i dat-
terselskap og tilknyttede selskap er vurdert etter kostmeto-
den. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter Om-
løpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller 
til betaling innen ett år etter anska�elsestidspunktet, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er 
klassi�sert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anska�elseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt be-
løp på opptakstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anska�elseskost, men nedskri-
ves til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 
forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt be-
løp på etableringstidspunktet. 

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er opp-
ført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av indi-
viduelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjø-
res det for øvrige kundefordringer en uspesi�sert avsetning 
for å dekke mulige tap.

Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt 
til laveste av anska�elseskost etter FIFO-prinsippet og vir-
kelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under til-
virkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas ned-
skrivning for påregnelig ukurans. 

Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (ak-
sjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til 
anska�elseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt 
utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres 
som annen �nansinntekt. 

Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og 
avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid 
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Di-
rekte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedrin-
ger tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmiddelet.

Pensjoner Pensjonskostnader og penjonsforpliktelser 
beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger 

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
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om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pen-
sjoner og ytelser fra folketrygden,  fremtidig avkastning 
på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om 
dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert 
til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i 
balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptje-
ningspro�l og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunn-
lag lagt til grunn.

Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidi-
ge forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og  skattereduserende midlertidige forskjeller som reverse-
rer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. 

Leasing Det skilles mellom �nansiell og operasjonell lea-
sing. Driftsmidler �nansiert med �nansiell leasing er regn-
skapsmessig klassi�sert under varige driftsmidler. Motpos-

ten er medtatt under langsiktig gjeld. Operasjonell leasing 
kostnadsføres som driftskostnader basert på fakturert leas-
ingleie. 

Transaksjoner med nærstående parter Transaksjo-
ner med nærstående parter i Norge er, i tråd med aksjelo-
ven §3-8, jfr §3-9,  gjennomført til vanlige forretningsmessi-
ge vilkår og prinsipper.

Regnskapsføring, klassi�sering med  mer følger regnskaps-
lovens generelle prinsipper. Vesentlige avtaler med nærstå-
ende foreligger skriftlig. 

Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kon-
tantstrømoppstilling er den indirekte modellen benyttet. I 
kontanter og lignende inngår kun kasse- og bankbehold-
ninger.  

Sammenligningstall 
Sammenligningstall er satt opp for for både selskapet og 
konsernet.

Selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper.  

Selskapet har kun salgsinntekter fra et virksomhets- 
område og innenfor et begrenset geogra�sk område.

NOTE 2 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP

NOTE 3 SALGSINNTEKTER

I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd 
med kr 0 i morselskapet, og med kr 2.476.110 på kon-
sernnivå. 

På konsernnivå inngår kr 5.910.712 i bundne midler knyt-
tet til etterdrift av avfallsdeponiet på Støleheia, jfr note 
16. Disse midlene er innbetalt til en konto som er sperret 
i favør av fylkesmannen.

NOTE 4 BUNDNE MIDLER
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Antall årsverk er 0 i morselskapet og 74,2 i konsernet to-
talt. 

Daglig leder 
Daglig leder er innleid fra datterselskapet Avfall Sør Hus-
holdning AS. Det er i 2014 kostnadsført kr 548.000 for 
innleie av daglig leder. 

Styret
Det er kostnadsført kr 145.000 (inkl aga) i møtegodtgjø-
relse til styret i 2014.  
Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør 
mer en 5% av egenkapitalen Det er ikke gitt lån eller sik-
kerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styrefor-
mann eller andre nærstående parter.

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE  
  
  Morselskap Konsern 
 (Tall i hele tusen) 2014 2013 2014 2013

Lønn 0  3 885  39 493  38 544 
Avsatt bonus 0  0  474  587 
Innleid bemanning 190  334  3 412  11 548 
Godtgjørese til styret 127  228  343  439 
Pensjonskostnader, inkl AFP 0  865  9 883  8 119 
Arbeidsgiveravgift 18  794  7 030  6 606 
Andre personalkostnader 0  229  1 653  1 708 
Utleie bemanning mv 0  0  0  0 
Sum 335  6 334  62 288  67 549 

Honorar til revisor: 
    
 (Alle tall uten mva)  Mor Konsern

Lovpålagt revisjon, inkl teknisk bistand  kr 40 000 kr 196 350
Teknisk bistand årsoppgjør  kr 29 000 kr 122 145
Skatterådgivning  kr 3 500 kr 3 500
Andre tjenester utenfor revisjon  kr 106 742 kr 217 451
Sum  kr 179 242 kr 539 446

Det er i morselskapet kostnadsført kr 39 549,- for regnskapsførsel fra regnskapstjenesten i Kristiansand kommune.
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NOTE 6 PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSKOSTNAD  
 
Selskapet har ingen ansatte, og er således ikke pliktig til  
å opprette en pensjonsordning. Pensjonsforpliktelsen 

som lå i selskapet er overført, sammen med Avfall Sør 
Bedrift AS.

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden  0 596 920
Kapitalkostnad av pensjonskostnaden  0 535 184
Aktualisert tap  0 0
Årets brutto pensjonskostnad  0 1 132 104
Resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør   0 0
Resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør  0 -554 802
Resultatførte estimatendringer og avvik  0 1 093 940
Administrasjonskostnad/rentekostnad  0 36 730
Netto pensjonskostnad (inkl administrasjon)  0 1 707 965
Periodisert arbeidsgiveravgift  0 240 823
Netto pensjonskostnad (inkl aga)  0 1 948 788
  
  31.12.14 31.12.13
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse  0 13 381 122
Pensjonsmidler  0 -11 805 080
Netto forpliktelse før arb.avgift  0 1 576 042
Arbeidsgiveravgift  0 222 222
Netto forpliktelse inkl aga  0 1 798 264
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl aga  0 0
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) aga  0 0
Ikke resultatført planendringer  0 0
Balanseført nto forpliktelse (midler) etter aga  0 1 798 264
Herav balanseført aga  0 222 222
    
Avstemming:    
Balanseført nto forpliktelse UB i �or    1 798 264 
Overført pensjonsforpl selskap i samme konsern    -1 798 264 
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år   0

 Mor
   2014 2013
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Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden  5 680 370 4 765 411
Kapitalkostnad av pensjonskostnaden  2 402 024 1 808 502
Aktualisert tap  0 0
Årets brutto pensjonskostnad  8 082 394 6 573 913
Resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør  0 0
Resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør  -1 999 162 -1 760 168
Resultatførte estimatendringer og avvik  -5 201 270 477 405
Administrasjonskostnad/rentekostnad  302 564 200 857
Netto pensjonskostnad (inkl administrasjon)  1 184 526 5 492 000
Periodisert arbeidsgiveravgift  900 397 774 372
Netto pensjonskostnad (inkl aga)  2 084 923 6 266 372

  31.12.14 31.12.13
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse  55 019 306 46 397 803
Pensjonsmidler  -42 197 710 -38 826 567
Netto forpliktelse før arb.avgift  12 821 596 7 571 236
Arbeidsgiveravgift  1 807 845 1 067 544
Netto forpliktelse inkl aga  14 629 441 8 638 780
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl aga  -2 515 713 0
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) aga  -354 715 0
Ikke resultatført planendringer  0 0
Balanseført nto forpliktelse (midler) etter aga  11 759 013 8 638 780
Herav balanseført aga  2 162 560 1 067 544

 Konsernet
 Note 6 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad - Fortsettelse  2014 2013

Konsern 
De selskapene i konsernet som har ansatte, har pen-
sjonsordning for sine ansatte i Kristiansand kommunale 
pensjonskasse (KKP).

Pensjonskostnadene i regnskapet skal beregnes slik: De 
løpende pensjonskostnadene i driftsregnskapet tilpas-
ses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto 

pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og 
netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen 
gir resultate�ekt.  

Pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige 
pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning  i kon-
sernet på kr 11.759.013 (inkl. arbeidsgiveravgift). Under-
dekningen medfører en latent fremtidig forpliktelse.
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 Note 6 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad - Fortsettelse   2014

Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser  2014 2013
Diskonteringsrente  3,00 % 4,00 %
Lønnsregulering  3,25 % 2,87 %
Pensjonsregulering  2,23 % 2,87 %
G-regulering  3,00 % 2,87 %
Forventet avkastning  3,80 % 5,00 %
Arbeidsgiveravgift  14,10 % 14,10 %
Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning  89 89
Gjennomsnittlig alder  44,24 46,03

Avstemming konsern:   
Balanseført nto forpliktelse UB i �or    8 638 780 
Resultatført pensjonskostnad inkl adm kostn    2 084 923 
Aga innbetalt premie/tilskudd    -778 248 
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm    -5 519 489 
Resultatført planendring og estimatendring    9 733 277 
Salg av Avfall Sør Bedrift AS    -2 400 232 
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år    11 759 013 
    
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder 
demogra�ske faktorer og avgang.    
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 Morselskapet  Biler, inventar osv. Sum

Anska�elseskost pr. 01.01  1 311 826 1 311 826
Tilgang driftsmidler  0 0
Avgang driftsmidler*  1 311 826 1 311 826
   
Anska�elseskost pr. 31.12  0 0
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12  0 0
Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12  0 0
Reverserte nedskrivninger pr. 31.12  0 0
Balanseført verdi pr. 31.12  0 0
   
Årets avskrivning  0 0
Forventet økonomisk levetid  3-10 år 
Avskrivningsmetode  lineær 
   
*Etter reglene om skatterfri overføring av eiendeler mellom selskap i samme konsern, overførte Avfall Sør AS 01.01.14 
alle sine driftsmidler til datterselskapet Avfall Sør Husholdning AS.

NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER     

    Maskiner, Biler,
  Bygg og anlegg og inventar
 Konsernet Tomt anlegg utstyr osv. Sum

Anska�elseskost pr. 01.01 7 148 517 171 529 654 18 416 199 31 773 686 228 868 056
Tilgang driftsmidler 0 6 533 358 82 410 3 760 721 10 376 489
Avgang driftsmidler 0 0 73 028 1 313 206 1 386 234
 
Anska�elseskost pr. 31.12 7 148 517 178 063 012 18 425 581 34 221 201 237 858 311
Akk. avskrivninger pr. 31.12 0 33 065 412 11 040 882 16 246 363 60 352 657
Akk. nedskrivninger pr. 31.12 0 0 0 0 0
Rev. nedskrivninger pr. 31.12 0 0 0 0 0
Balanseført verdi pr. 31.12 7 148 517 144 997 599 7 384 699 17 974 838 177 505 652
 
Årets avskrivning 0 8 284 431 3 751 406 4 771 670 16 807 509
Forventet økonomisk levetid  25-33 år 5-10 år 3-10 år 
Avskrivningsmetode  lineær lineær lineær 
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Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet.    
      
 Forretn. Anska�- Bokført Resultat Egenkap. 
 Firma adresse elseskost verdi e. skatt 31.12 Eierandel

Mjåvann Gjenvinningsanlegg AS Songdalen  2 015 000  2 015 000 1 490 749 6 707 706 100 %
Avfall Sør Husholdning AS Kr.sand  1 012 000  1 012 000 -4 152 863 4 791 163 100 %
Støleheia Pukkverk AS Vennesla  505 500  505 500 1 260 316 3 750 565 50 %
Grønn Vekst Sør AS Kr.sand  110 000  110 000 -279 807 923 410 50 %
Returkraft AS Kr.sand  4 990 000  4 990 000 73 370 10 000 000 49,9 %
Sum   8 632 500 -1 608 235 26 172 844 
 
Avfall Sør Bedrift AS ble solgt i midten av desember 2014. Hele årsresultatet er innarbeidet i konsernregnskapet.  
     

  Antall   Anska�- 
 Firma  aksjer Pålydende Totalt elseskost Eierandel

Rekom AS   183   500  91 500  291 717  3,89 %
Kristiansand kommunale pensjonskasse    1 485 821  1 485 821 1 485 821 

NOTE 8 DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE SELSKAP     

NOTE 9 AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M V      
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NOTE 10 FORDRINGER OG GJELD    

NOTE 12 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN   
     

NOTE 11 GJELD OG ANDRE FORPLIKTELSER    

  Morselskap Konsern 
 (Tall i hele tusen) 2014 2013 2014 2013

Fordringer med forfall senere en ett år
Lån til foretak i samme konsern 54 055 57 055 0 0
Lån til tilknyttet selskap 19 960 19 960 19 960 20 110
Andre langsiktige fordringer 135 135 135 135
Sum 74 015 77 015 19 960 20 110
     
Gjeld  med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner 26 500 26 500 74 031 103 156
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 
Sum 26 500 26 500 74 031 103 156

  Kundefordringer Andre fordringer 
 (Tall i hele tusen) 2014 2013 2014 2013

Foretak i samme konsern 8 902 1 843 643
Tilknyttet selskap 0 0 0 0
Sum 8 902 1 843 643

 Leverandørgjeld     Annen kortsiktig gjeld
 (Tall i hele tusen) 2014 2013  2014 2013

Foretak i samme konsern 248 116 2 097 6 109
Tilknyttet selskap 0 0 0 0
Sum 248 116 2 097 6 109

Langsiktig gjeld er kr. 26,5 mill kr pr. 31.12. Lånet er tatt opp 
i Sparebanken Sør og er avdragsfritt i 20 år. Lånet ble tatt 
opp i 2009. Det er inngått avtale om NIBOR 3 mnd rente + 
margin på 1,55%. Pr 31.12.2014 var renten på 3,03 %.  

Lånet er sikret med pant i driftstilbehør begrenset oppad 
til kr 10 000 000, kundefordringer begrenset oppad til kr 
30 000 000, kjøretøy begrenset oppad til 10 000 000, samt 
pant i eiendommer på Støleheia.
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NOTE 13 SKATT    

  Selskapet Konsernet 
 2014 2013 2014 2013

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt 112 603 121 770 2 927 760 2 135 243
For mye/lite avsatt skatt forrige år 0 0 0 0
Endring i utsatt skatt 1 821 47 249 -667 746 -326 743
Sum skattekostnad 114 425 169 019 2 260 015 1 808 501
     
Avstemming av årets skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats  
Årets totale skattekostnad  114 425  2 260 015
Beregnet skatt av resultat før skatt (27%)  16 671 902  18 833 198
Avvik  -16 557 477  -16 573 183
 
Avviket forklares med:    
Skatt på permanente forskjeller  -16 263 739  -16 279 445
Utsatt skatt ikke bokført tidligere år  0  0
Utbytte/gevinster  -293 739  -293 739
Endring i prosent utsatt skatt/ utsatt skattefordel  0  0
Sum forklaring  -16 557 477  -16 573 183
 
Betalbar skatt
Ordinært resultat før skatt 61 747 787 912 422 60 254 086 5 432 314
Ikke skattepl. resultater 0 0 5 812 366 359 028
Permanente forskjeller -60 244 710 1 033 360 -60 239 591 1 068 725
Inntektsført utbytte -1 087 921 -1 423 821 -1 087 921 -392 555
Inntektsført utbytte 3% 8 638 17 215 8 638 17 215
Nedskrivning aksjer 0 0 0 0
Utnyttelse av fremførbart underskudd 0 0 0 0
Endring midlertidige forskjeller -6 746 -104 281 1 903 874 1 141 143
Grunnlag betalbar skatt 417 047 434 895 6 651 452 7 625 870
27%/28% skatt 112 603 121 771 1 795 892 2 135 243
     
Sum betalbar skatt ihht resultatregnskap 112 603 121 771 1 795 892 2 135 243
27% skatt av netto avsatt konsernbidrag 0 0 0 0
Betalbar skatt ihht balanse 112 603 121 771 1 795 892 2 135 243
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 Selskapet Konsernet 
 Note 13 Skatt - Fortsettelse 2014 2013 2014 2013

Spesi�kasjon av grunnlag utsatt skatt
Anleggsmidler 0 -6 746 2 054 485 4 201 575
Omløpsmidler 0 0 0 -619 550
Pensjonsforpliktelse -1 798 264 -1 798 264 -723 446 -2 859 801
Overført pensjonsforpliktelse ASH 01.01. 1 798 264  0 0
Gevinst- og tapskonto 0 0 0 0
Fremførbart underskudd 0 0 0 0
Sum forskjeller som utlignes 0 -1 805 010 1 331 039 722 224
Utsatt skatt(+) /utsatt skattefordel (-) 0 -487 353 359 379 195 000

   Aksje- Overkurs- Annen 
 Morselskapet (tall i hele tusen)   kapital fond EK Sum

Egenkapital 01.01   30 000 0 33 092 63 092
Korrigert egenkapital*   0 0 -201 -201 019
Avsatt til utbytte   0 0 0 0
Årets resultat   0 0 61 633 61 633
Egenkapital 31.12   30 000 0 94 524 124 524

 
  Aksje- Overkurs- Selvkost- Annen 
 Konsernet (tall i hele tusen)  kapital fond fond EK Sum

Egenkapital 01.01  30 000 0 0 59 215 89 215
Korrigert egenkapital*  0 0 0 -201 -201
Overført selvkostfond ASH  0 0 0 6 398 6 398
Avsatt utbytte  0 0 0 0 0
Årets resultat  0 0 0 39 306 39 306
Egenkapital 31.12  30 000 0 0 104 718 134 718
      
* Korrigert egenkapital grunnnet overføring av pensjonsforpliktelse til Avfall Sør Husholdning AS.   
    

NOTE 14 EGENKAPITAL        
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Konsern Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap 
som skal regulere virksomhetens selvkostfond. Selvkost-
fondet viser om forbrukerne har betalt for lite eller for 
mye for avfallstjenester. Endring av selvkostfondet er en 
del av disponeringen av årets reslutat. Selvkostfondet er 
i balansen presentert som �nansielle anleggsmidler/av-
setning for forpliktelser. 

Nye retningslinjer for selvkostberegningen, basert på en 
endring i avfallsforskriften, vil gjelde fra og med 2015. Fra 
og med 2014 gjelder skatteplikt og krav om regnskaps-
messig skille mellom konkuranseutsatt og egenregivirk-
somhet for eierkommunene, og resultatet fra den kon-
kurranseutsatte virksomheten i Avfall Sør Husholdning 
AS er i regnskapet for 2014 ført mot egenkapitalen. 

    (Alle tall uten mva) 
  2014 2013

Selvkostberegninger
Regnskapsmessig årsresultat  -5 812 366  -359 028 
Korrigert for �nansposter  1 845 458  2 682 644 
Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)  -2 712 348  -3 972 944 
Alternativkostnad selvkostfond  280 864  305 609 
Selvkostresultat  -6 398 392  -1 343 719 
    
Saldo selvkostfond 1.1.  11 145 411  13 779 587 
Korreksjon selvkostfond 1.1  0  -1 290 457 
Årets selvkostreslutat  -6 398 392  -1 343 719 
Saldo selvkostfond 31.12.  4 747 019  11 145 411 

Inngående balanse pr 1.1.  108 206 496  151 377 817 
Årets bokførte investeringer  8 894 986  13 756 914 
Årets avskrivninger  10 042 264  13 234 375 
Utgående balanse pr 31.12.  107 059 218  151 900 356 
Grunnlag for beregning av alternativkostnad (IB+UB)/2  107 632 857  151 639 087 
Rente (alternativkostnad)  2,52 % 2,62 %

NOTE 15 SELVKOSTFOND        
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Konsern Ved overtakelse fra Avfall Sør AS ble det per 
1.1.2011 bokført kr 26.269.177 som avsetning til avslut-
ning og etterdrift av deponiet på Støleheia.

Etter avtale med Fylkesmannen i Vest-Agder skal den-
ne avsetningen overføres til sperret rentebærende 
bankkonto med like store årlige beløp fra 31.12.2011 til 
31.12.2035. Pr 31.12.2014 står det kr 5.910.712 på denne 
kontoen. 

Det skal dessuten - etter avtale med Fylkesmannen i 
Vest-Agder - foretas en ny beregning av avsetningen 

hvert 4. år, første gang i 2012. I årene mellom skal avset-
ningen reguleres med endring i KPI pr november. I år er 
beløpet indeksregulert med kr 558.295. 

Ny beregning er foretatt i 2012 og det er konkludert med 
at avsetningen er tilstrekkelig. Fylkesmannen har aksep-
tert dette og ny vurdering foretas i 2016. Bokført avset-
ning med kr 27.524.590 anses tilstrekkelig.

Selskapet har kun en aksjeklasse. 
Aksjekapitalen består av 300 000 aksjer á kr 100, totalt kr 30 000 000.

NOTE 16 AVSLUTNING OG ETTERDRIFT DEPONI       
   

NOTE 17 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON     
     

   Antall aksjer Eierandel Stemmeandel

Eierstruktur
Kristiansand kommune  219 900 73,3 % 73,3 %
Vennesla kommune  36 300 12,1 % 12,1 %
Søgne kommune  27 300 9,1 % 9,1 %
Songdalen kommune  16 500 5,5 % 5,5 %
Totalt  300 000 100,0 % 100,0 %
     
Selskapet har ikke inngått opsjonsavtaler som fører til at det blir utstedt �ere aksjer.   
    



ÅRSREGNSKAP OG NOTER
Avfall Sør Husholdning AS
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Resultatregnskap

    Endring 
 Note 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER   
Salgsinntekt  181 259 108  171 147 801 
Annen driftsinntekt  15 669 254  14 407 923 
Sum driftsinntekter 3 196 928 361  185 555 724 
   
DRIFTSKOSTNADER   
Varekostnad 15 89 275 282  76 150 894 
Lønnskostnad 5 49 498 866  48 803 613 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 8 13 611 397  13 234 375 
Annen driftskostnad 5 45 526 666  45 043 227 
Sum driftskostnader  197 912 210  183 232 108 
   
DRIFTSRESULTAT  -983 849  2 323 616 
   
FINANSPOSTER   
Annen renteinntekt  1 275 779  1 591 660 
Rentekostnad til foretak i samme konsern  1 341 076  1 514 462 
Annen rentekostnad  2 315 232  2 576 509 
Annen �nanskostnad  173 338  183 333 
Resultat av �nansposter  -2 553 866  -2 682 644 
   
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  -3 537 715  -359 028 
Skattekostnad på ordinært resultat 11 615 148  0 
   
ÅRSRESULTAT  -4 152 863  -359 028 
   
DISPONERINGER   
Årets selvkostresultat overført til/fra selvkostfond 14 -6 398 392  -1 343 719 
Avsatt til annen egenkapital 12 2 245 529  984 691 
Sum overføringer  -4 152 863  -359 028 

Avfall Sør Husholdning AS
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Balanse
Avfall Sør Husholdning AS

    Endring 
 Note 2014 2013

EIENDELER   
 
ANLEGGSMIDLER   
Utsatt skattefordel 11 525 081  0 
Sum immaterielle eiendeler  525 081  0 
Varige driftsmidler   
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom  122 572 833  123 518 386 
Maskiner og anlegg  8 584 632  10 564 764 
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  17 433 577  17 817 206 
Sum varige driftsmidler 8 148 591 041  151 900 356 
   
Finansielle anleggsmidler   
Investeringer i aksjer og andeler  141 000  52 000 
Sum �nansielle anleggsmidler  141 000  52 000 
   
SUM ANLEGGSMIDLER  149 257 122  151 952 356 
   
OMLØPSMIDLER   
Fordringer   
Kundefordringer 9 15 090 193  19 525 663 
Andre kortsiktige fordringer 9 19 134 101  21 593 391 
Sum fordringer  34 224 294  41 119 054 
   
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 51 677 189  50 739 888 
   
SUM OMLØPSMIDLER  85 901 483  91 858 942 
   
SUM EIENDELER  235 158 605  243 811 297 
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Egenkapital og gjeld
Avfall Sør Husholdning AS

    Endring 
 Note 2014 2013

EGENKAPITAL   

Innskutt egenkapital   
Aksjekapital 13 1 000 000  1 000 000 
Sum innskutt egenkapital  1 000 000  1 000 000 
   
Opptjent egenkapital   
Annen egenkapital  3 791 163  1 545 634 
Sum opptjent egenkapital  3 791 163  1 545 634 
   
SUM EGENKAPITAL 12 4 791 163  2 545 634 
   
GJELD   

Avsetning for forpliktelser   
Pensjonsforpliktelser 7 11 759 013  5 778 979 
Andre avsetninger for forpliktelser 15 27 524 590  26 966 295 
Selvkostfond 14 4 747 019  11 145 411 
Sum avsetning for forpliktelser  44 030 622  43 890 685 
   
Annen langsiktig gjeld   
Gjeld til kredittinstitusjoner 6, 10 92 500 000  104 500 000 
Øvrig langsiktig gjeld 6, 9, 10 54 054 696  57 054 696 
Sum annen langsiktig gjeld  146 554 696  161 554 696 
   
Sum langsiktig gjeld  190 585 318  205 445 381 
   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 9 22 136 645  20 431 538 
Betalbar skatt 11 1 140 229  0 
Skyldig o�entlige avgifter  7 340 249  7 760 039 
Annen kortsiktig gjeld 9 9 165 002  7 628 706 
Sum kortsiktig gjeld  39 782 125  35 820 283 
   
SUM GJELD  230 367 442  241 265 663 
   
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  235 158 605  243 811 297 
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
av 1998 og God Regnskapsskikk. 
Inntektsføring ved salg av varer skjer ved leveringstids-
punktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 
forfaller til betaling innen ett år etter anska�elsestidspunk-
tet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige 
poster er klassi�sert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anska�elseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt be-
løp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til an-
ska�elseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom ver-
difallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avset-
ning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag 
av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I til-
legg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesi�sert 
avsetning for å dekke mulige tap.

Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verd-
satt til laveste av anska�elseskost etter FIFO-prinsippet 
og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer un-
der tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas 
nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres 
og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har le-
vetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. 
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedrin-
ger tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt 
med driftsmiddelet.

Pensjoner Pensjonskostnader og penjonsforpliktelser 
beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetnin-
ger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, 

pensjoner og ytelser fra folketrygden,  fremtidig avkast-
ning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetnin-
ger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er 
vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsfor-
pliktelser i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er 
lineær opptjeningspro�l og forventet sluttlønn som opp-
tjeningsgrunnlag lagt til grunn.

Skatt  Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 
både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de 
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
messige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig 
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjel-
ler som reverserer eller kan reversere i samme periode, er 
utlignet. 

Kontantstrømoppstilling  Ved utarbeidelse av kontant-
strømoppstilling er den indirekte modellen benyttet. I kon-
tanter og lignende inngår kun kasse- og bankbeholdninger.  

Leasing Det skilles mellom �nansiell og operasjonell 
leasing. Driftsmidler �nansiert med �nansiell leasing er 
regnskapsmessig klassi�sert under varige driftsmidler. 
Motposten er medtatt under langsiktig gjeld. Operasjo-
nell leasing kostnadsføres som driftskostnader basert på  
fakturert leasingleie. 

Investering i aksjer og andeler  Investering i aksjer 
og andeler bokføres til laveste av anska�elseskost og vir-
kelig verdi. 

Transaksjoner med nærstående parter Transak-
sjoner med nærstående parter er, i tråd med aksjeloven 
§3-8,  jfr §3-9,  gjennomført til vanlige forretningsmessige 
vilkår og prinsipper. Regnskapsføring, klassi�sering med  
mer følger regnskapslovens generelle prinsipper. Vesentli-
ge avtaler med nærstående foreligger skriftlig. Regnskaps-
prinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende no-
ter til de enkelte regnskapspostene.

Noter
Avfall Sør Husholdning AS

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
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Selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper.  

I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler 
med kr 2.000.000. Bundne midler knyttet til etterdrift på 
Støleheia inngår også med kr 5.910.712, jfr note 15. Disse 

midlene er innbetalt til en konto som er sperret i favør av 
fylkesmannen og skal benyttes til etterdrift av avfallsdepo-
niet på Støleheia.

Pr virksomhetsområde:     
 (Tall i hele tusen)  2014 2013

Egenregi - abonnement   138 947   129 607 
Egenregi - Støleheia   11 757   11 377 
Egenregi - salg franksjoner   6 198   6 979 
Egenregi - andre driftsinntekter   1 372   1 026 
Salg - driftsmidler   2 403   607 
Inntekter fra næringsvirksomhet   36 252   36 203 
Sum driftsinntekter   196 928   185 799 
  
Selskapets virksomhet foregår i hovedsak i kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 

 (Tall i hele tusen)  2014 2013

Lønninger  30 642 26 491
Innleid bemanning  3 290 11 214
Godtgjørelse til styre  216 211
Arbeidsgiveravgift  5 550 4 525
Pensjonskostnader  8 568 5 611
Andre personalkostnader  1 405 995
Sum  49 671 49 047
    
Gjennomsnittlig antall årsverk  57,2 50,9

NOTE 2 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP

NOTE 4 BUNDNE MIDLER

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE

NOTE 3 SALGSINNTEKTER
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Ytelser til ledende personer 
 Daglig leder Styret
Lønn 1 062 581 0
Styrehonorar 0 216 000
Pensjonsutgifter 20 464 0
Annen godtgjørelse 71 426 0

Styreleder fra 01.01.14 til 19.06.14 har mottatt honorar på 
kr 30.000 for perioden. Nåværende styreleder har også 
mottatt kr 30.000 for sitt verv frem til 31.12.14. Nestleder 
har mottatt kr 30.000 i honorar og øvrige styremedlem-
mer kr 126.000.

Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer 
en 5% av egenkapitalen. 

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig le-
der, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående 
parter.

 Honorarer til revisor (alle tall uten mva): 
Godtgjørelse til revisor fordeles på følgenede måte: 
Honorar lovpålagt revisjon kr 73 000
Teknisk bistand årsoppgjør kr 33 000
Andre tjenester utenfor revisjonen kr 98 045
Kostnadsført godtgjørelse til revisor  kr 204 045
 

Regnskap (tall uten mva) Det er kostnadsført kr 
896.702 for regnskapsarbeid (inkl lønn og inkasso, Kristi-
ansand kommune).

   2014 2013

Fordringer med forfall senere en ett år
Andre kortsiktige fordringer  0 0
Andre langsiktige fordringer  0 0
Lån til foretak i samme konsern  0 0
Sum  0 0
    
Gjeld  med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner (Kommunalbanken)  32 500 000 44 500 000
Annen langsiktig gjeld (Avfall Sør AS)  39 054 696 42 054 696
Sum  71 554 696 86 554 696

NOTE 6 FORDRINGER OG GJELD

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov 
om obligatorisk tjenestpensjon. Selskapets pensjonsordning 
tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsord-
ning for sine ansatte i Kristiansand kommunale pensjonskas-
se (KKP). Pensjonskostnadene i regnskapet skal beregnes slik: 
De løpende pensjonskostnadene i driftsregnskapet tilpasses 
et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pen-

sjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto 
pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resul-
tate�ekt. 

Det er foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pen-
sjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. Driftsresultatet er pga 
dette redusert med kr. 5.235.517 (inkl. arbeidsgiveravgift). 

NOTE 7 PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNAD
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  2014 2013

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden  4 503 613 3 096 789
Kapitalkostnad av pensjonskostnaden  2 096 649 1 103 554
Resultatført aktuarielt tap    
Årets brutto pensjonskostnad  6 600 262 4 200 343
    
Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avkortning oppgjør  -1 774 429 -1 059 854
Administrasjonskostnad/rentekostnad  242 567 164 127
Resultatført netto forpliktelse v/avkortning /oppgjør   0
Resultatført estimatendringer og avvik  -4 597 124 -616 538
Årets pensjonskostnad (inkl admkost)  471 276 2 688 078
    
Periodisert arbeidsgiveravgift  714 644 465 951
Årets pensjonskostnad (inkl aga)  1 185 920 3 154 029

Brutto påløpt forpliktelse  55 019 306 28 603 194
Pensjonsmidler   -42 197 710 -23 538 357
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift  12 821 596 5 064 837
Arbeidsgiveravgift  1 807 845 714 142
Netto pensjonsforpliktelse inkl arbeidsgiveravgift  14 629 441 5 778 979
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl  aga  -2 515 713 0
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga  -354 715 0
Balanseført nto forpliktelse/(midler) etter aga  11 759 013 5 778 979
Herav balanseført aga  2 162 560 714 142

 Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser  2014 2013

Diskonteringsrente  3,00 % 4,00 %
Lønnsregulering  3,25 % 2,87 %
Pensjonsregulering  2,23 % 2,87 %
G-regulering  3,00 % 2,87 %
Forventet avkastning  3,80 % 5,00 %
Arbeidsgiveravgift  14,1 % 14,1 %
Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning  89 61
Gjennomsnittlig alder  44,24 46,1

Pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pen-
sjonsforpliktelser, da det er en underdekning på kr 11.759.013 

(inkl.  arbeidsgiveravgift).  Underdekningen medfører en la-
tent, fremtidig forpliktelse.
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   Maskiner og Biler, 
 Bygg anlegg inventar osv. Sum

Anska�elseskost pr. 01.01 142 464 169 16 626 685 29 055 973 188 146 827
Tilgang driftsmidler 6 533 358 82 410 3 760 721 10 376 489
Avgang driftsmidler 0 73 028 1 380 74 408
     
Anska�elseskost pr. 31.12 148 997 527 16 636 067 32 815 314 198 448 908
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12 25 049 761 9 426 368 15 381 736 49 857 865
Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12 0 0 0 0
Reverserte nedskrivninger pr. 31.12 0 0 0 0
Balanseført verdi pr. 31.12 123 947 766 7 209 699 17 433 577 148 591 041
 
Årets avskrivninger 7 386 131 2 082 295 4 142 969 13 611 397
Forventet økonomisk levetid 25 år 6-8 år 3-10 år 
Metode lineær lineær lineær  

Operasjonell leasing/leieavtaler:  Selskapet har kostnadsført leie av bygg med kr 3 539 381.  Det er kostnadsført 
8 364 697 i leasing av maskiner, containere og transportmidler.

NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER

 De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demo-
gra�ske faktorer og avgang.    
   
Avstemming:    
Balanseført nto forpliktelse UB i �or   5 778 979 
Overtatt pensjonsforpliktelse 01.01.14 fra Avfall Sør AS   744 517 
Resultatført pensjonskostnad inkl adm kostn    1 185 920 
Aga innbetalt premie/tilskudd   -627 708 
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm   -4 451 828 
Resultatført planendring og estimatendring   9 129 131 
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år   11 759 013
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  Kundefordringer Andre fordringer 
 (Tall i hele tusen) 2014 2013 2014 2013

Foretak i samme konsern 253 9 382 1 209 6 110
Tilknyttet selskap 0 0 0 0
Sum 253 9 382 1 209 6 110

 Langsiktig gjeld Leverandørgjeld 
 (Tall i hele tusen)  2014 2013 2014 2013

Foretak i samme konsern 54 055 57 055 5 1 160
Tilknyttet selskap 0 0 0 0
Sum 54 055 57 055 5 1 160

  Annen kortsiktig gjeld
 (Tall i hele tusen)   2014 2013

Foretak i samme konsern   270 520
Sum   270 520

NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN   
 

Langsiktig gjeld er kr 146,6 mill  pr. 31.12. Det er �re lån i 
Kommunalbanken med garantiansvar fra eierkommunene 
(totalt lån kr  92,5 mill) og et ansvarlig lån fra Avfall Sør AS på 
kr 54 mill.

Gjennomsnittlig gjenværende avdragstid er ca. 8 år og ren-
ten på lånene i Kommunalbanken var pr 31.12 på 2,25%. Det 
er stilt lånegaranti for lånet i Kommunalbanken.

NOTE 10 GJELD OG ANDRE FORPLIKTELSER
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Selskapet har fra 1.1.2014 innarbeidet regnskapsmessig skille 
mellom konkurranseutsatt virksomhet og egenregivirksom-
het for eierkommunene. Selskapets andel av konkurranseut-

satt virksomhet blir skattelagt. Skatteberetningen under gjel-
der den konkurranseutsatte virksomheten.

NOTE 11 SKATT

  Årets skattekostnad fremkommer slik:   2014 2013

Betalbar skatt   1 140 229 0
For mye/lite avsatt skatt forrige år   0 0
Endring i utsatt skatt   -525 081 0
Sum skattekostnad   615 148 0
 
Avstemming av årets skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats
Årets totale skattekostnad    615 148
Beregnet skatt av resultat før skatt (27%)    615 148
Avvik    0
     
Avviket forklares med:     
Skatt på permanente forsjeller     
For mye/lite avsatt betalbar skatt i tidligere år    0
Skatt på poster ført direkte mot egenkapital    0
Endringer i prosentsats usf/us    0
Sum forklaring    0

     
  Betalbar skatt  Næring Egenregi Sum
     
Ordinært resultat før skatt  2 274 651 -5 812 366 -3 537 715
Permanente forskjeller  0 0 0
Fremførbart underskudd  0 0 0
Endring midlertidige forskjeller  1 948 418 0 1 948 418
Grunnlag betalbar skatt  4 223 069 -5 812 366 -1 589 297
27% skatt   1 140 229 0 1 140 229
Godtgjørelse på mottatt utbytte  0 0 0
Sum betalbar skatt ihht resultatregnskap  1 140 229 0 1 140 229
27% skatt av netto avsatt konsernbidrag  0 0 0
Betalbar skatt ihht balanse  1 140 229 0 1 140 229
 
 Spesi�kasjon av grunnlag utsatt skatt   2014 2013



AVFALL SØR ÅRSRAPPORT 2014

68

NOTE 12 EGENKAPITAL

NOTE 13 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

  Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapital 01.01 1 000 000 0 1 545 634 2 545 634
Årets resultat tilført egenkapital 0 0 2 245 529 2 245 529
Egenkapital 31.12 1 000 000 0 3 791 163 4 791 163

Aksjekapitalen består av 1 000 aksjer a kr 1 000, totalt kr 1 000 000.  Det er kun en aksjeklasse.  

 Eierstruktur  Antall aksjer Eierandel Stemmeandel

Avfall Sør AS   1 000  100,0 % 100,0 %
Totalt   1 000  100,0 % 100,0 %

Avfall Sør Husholdning AS inngår i konsernregnskapet til morselskapet Avfall Sør AS. Konsernregnskapet kan fåes 
utdelt på morselskapets forretningsadresse; Vige Havnevei 90, 4633 Kristiansand.

 Spesi�kasjon av grunnlag utsatt skatt   2014 2013

Anleggsmidler   -1 221 293 0
Omløpsmidler   0 0
Pensjonsforpliktelse   -723 446 0
Garantiavsetning   0 0
Sum forskjeller som utlignes   -1 944 739 0
Utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-)   -525 081 0
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Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal regu-
lere virksomhetens selvkostfond. Selvkostfondet viser om 
forbrukerne har betalt for lite eller for mye for avfallstjenester.

Endring av selvkostfondet er en del av disponeringen av 
årets resultat. Selvkostfondet er i balansen presentert som 
�nansielle anleggsmidler/avsetning for forpliktelser. 

NOTE 14 SELVKOSTFOND

   2013 2012

Selvkostberegninger
Regnskapsmessig årsresultat  -5 812 366 -359 028
Korrigert for �nansposter  1 845 458 2 682 644
Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)  -2 712 348 -3 972 944
Alternativkostnad selvkostfond  280 864 305 609
Selvkostresultat  -6 398 392 -1 343 719
  
Saldo selvkostfond 1.1.  11 145 411 13 779 587
Selvkostfond overtatt fra eierkommunene  0 -1 290 457
Årets selvkostresultat  -6 398 392 -1 343 719
Saldo selvkostfond 31.12.  4 747 019 11 145 411

Inngående balanse pr 1.1.  108 206 496 151 377 817
Årets bokførte investeringer  8 894 986 13 756 914
Årets avskrivninger  10 042 264 13 234 375
Utgående balanse pr 31.12.  107 059 218 151 900 356
Grunnlag for beregning av alternativkostnad (IB+UB)/2  107 632 857 151 639 087
Rente (alternativkostnad)  2,52 % 2,62 %
    
Resultat selvkostberegning   
Selvkostresultat 2010    2 393 217 
Selvkostresultat 2011    8 379 048 
Selvkostresultat 2012    2 896 976 
Selvkostresultat 2013   -1 343 719 
Selvkostresultat 2014   -6 398 392 
Selvkostresultat siste 5 år    5 927 130 
   
Returkraft AS har fått tildelt enerett for forbrenning av husholdingsavfall fra  Avfall Sør Husholding AS og andre selska-
per. Returkraft AS har et  selvkostfond pr 31.12.2014 på kr - 94 084 813. Baset på leverte mengde utgjør Avfall Sør 
Husholdning AS sin andel av dette selvkostfondet kr - 50 073 170.    
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Ved overtakelse fra Avfall Sør AS ble det per 1.1.2011 bokført 
kr 26.269.177 som avsetning til avslutning og etterdrift av de-
poniet på Støleheia.

Etter avtale med Fylkesmannen i Vest-Agder skal denne 
avsetningen overføres til sperret rentebærende bankkon-
to med like store årlige beløp fra 31.12.2011 til 31.12.2035. 
Pr 31.12.2014 står det kr 5.910.712 på denne kontoen. Det 
skal dessuten - etter avtale med Fylkesmannen i Vest-Agder 

- foretas en ny beregning av avsetningen hvert 4. år, første 
gang i 2012. I årene mellom skal avsetningen reguleres med 
endring i KPI pr november. I år er beløpet indeksregulert 
med kr 558.295.

Ny beregning ble foretatt i 2012 og det er konkludert med 
at avsetningen er tilstrekkelig. Fylkesmannen har akseptert 
dette og ny vurdering foretas i 2016. Bokført avsetning med 
kr 27.524.590 anses tilstrekkelig.

NOTE 15 AVSLUTNING OG ETTERDRIFT DEPONI
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Nøkkeltall 2014

 Eierkommune (innbyggere) Kommune 01.01.14 01.01.15

Kilde: www.ssb.no Kristiansand 85 938 87 570
 Songdalen 6 303 6346
 Søgne 11 005 11 206
 Vennesla 13 986 14 113
 Totalt 117 277 119 235

 Husholdningsavfall Tonn Kg per innbygger %

Kompostering 7 131 60,3 11,2
Annen materialgjenvinning 16 564 136,3 25,2
Energigjenvinning 36 369 307,5 57,0
Deponi 4 224 35,7 6,6
 64 456 539,8 100,0

 I tillegg ble det levert 5,2 kilo tekstiler, sko og ombrukbare ting per innbygger. Dette regnes ikke som avfall.

 Andre nøkkeltall Konsern Avfall Sør Husholdning AS Avfall Sør AS

Sykefravær i % - totalt 5,6 6,0 - 
Sykefravær i % - korttid 1,4 1,2 - 
Driftsinntekter - mill. kroner 237,3 196,9 - 
Driftskostnader - mill. kroner 232,8 197,9 -0,5 
Finansposter 37,1 -1,0 62,2 
Årsresultat - før skatt 41,6 -3,5 61,7 
Årsresultat - etter skatt 39,3 -4,2 61,6 
Selvkostresultat - mill.kroner -6,4 -6,4 -
Selvkostfond - mill.kroner 4,7 4,7 -
Langsiktig gjeld - mill. kroner 188,5 146,6 26,5 
Egenkapital - mill. kroner 134,7 4,8 124,5 
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