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Avfall er en ressurs. 
Ta i bruk mulighetene 
for å resirkulere og 

spare miljøet.
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Avtale Giro

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. 

DETTE ER
AVFALL SØR

VÅR VISJON
Ressurser i omløp

Årsrapporten er trykket på Scandia 2000, klimanøytralt papir som er FSC-sertifisert.
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Kommunene eier og bestiller tjenestene 

som skal utvikles og drives av Avfall Sør. 

For å sikre politisk styring av selskapets 

virksomhet, ut over valg av styre og 

andre vedtak i generalforsamlingen, 

utarbeider Avfall Sør hvert 4. år en 

Avfallsplan som vedtas i kommunestyrene. 

Neste planperiode løper fra 2017 til 2020, 

og arbeidet med ny plan startet høsten 

2015 og sluttføres med politisk vedtak 

i by- og kommunestyrene i januar 2017. 

I 2014 vedtok eierkommunene en felles 

eierskapsmelding for Avfall Sør, og denne 

bidro til å synliggjøre eiernes mål og 

forventninger til selskapet, også ut over 

det som fremgår av Avfallsplanen. I 2015 

utarbeidet dessuten styret en konsern-

strategi for Avfall Sør frem mot 2025. 

Strategien legges til grunn for arbeidet 

med ny avfallsplan.

Grunnlaget for etableringen av Avfall 

Sør var ønsket om regional løsning av 

kommunenes lovpålagte oppgaver og 

behov på avfallsområdet, og dette vil 

også gjelde fremover. Endrede rammebe-

tingelser og markedsforhold har over tid 

ført til at private selskaper har overtatt 

næringsavfallsmarkedet. Virksomheten i 

Avfall Sør er derfor i hovedsak rettet mot 

husholdningene og eierkommunenes eget 

avfall og slam, og selskapets utvikling er 

basert på den kommunale styringsretten 

på disse områdene.

Ved å utnytte stordriftsfordeler og tilgjen-

gelig kapasitet på anlegg og i innsamlings-

ordninger vil Avfall Sør fortsatt være en 

viktig samarbeidspartner – både når det 

gjelder deponering, biologisk behandling 

og annen behandling av konkurranseutsatt 

næringsavfall og avløpsslam. I samarbeid 

med næringsavfallsaktørene vil vi kunne 

tilby innsamling av næringsavfall på 

husholdningsrutene, og bidra til effektive 

og miljømessig gode løsninger - både for 

husholdningene og for næringslivet.

Klimautfordringene og endringer i ramme-

betingelsene knyttet til skiftet mot sirkulær 

økonomi vil i årene fremover bli stadig 

viktigere og gi spennende utfordringer 

for både Avfall Sør, eierkommunene og 

innbyggere og næringsliv i regionen. 

Vil den langvarige veksten i forbruk og 

avfallsmengder flate ut, og kan vi utvikle 

enda smartere løsninger for økt ombruk 

og gjenvinning? Skjer det endringer i ram-

mebetingelsene som krever nye løsninger 

og vil vi oppleve at tidligere veivalg og 

investeringer må revurderes eller tilpasses 

til en ny virkelighet? Spørsmålene og 

utfordringene kan bli mange og poten-

sielt krevende. Men uansett blir årene 

fremover både spennende, utfordrende og 

inspirerende for våre eiere, for de ansatte 

og for våre kunder. Sammen vil vi bidra 

til å finne løsninger på de problemene 

vi står overfor. Jeg takker ansatte og 

samarbeidspartnere for god innsats og 

samarbeid i året som gikk.

Og husk at vi arbeider i en bransje som 

blir stadig viktigere!

Sigurd Tvedt, daglig leder Avfall Sør AS

Utfordringer, mål, strategier 
og nye løsninger gjennom 20 år

ÅRSRAPPORT 2015

Etter oppstart for 20 år siden er Avfall Sør i dag ansvarlig for avfallshåndteringen til de vel 120.000 

innbyggerne i Avfall Sørs 4 eierkommuner. Dette innbefatter innsamling, mottak og behandling av 

husholdningsavfall, fakturering og kundekontakt mot husholdningene og oppfølging av nedlagte 

deponier i eierkommunene. Bare rene forvaltningsoppgaver ligger i dag i kommunene.
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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
- Flishugging
- Nye krav/løsninger
- Nedlagte deponier
- Planlarbeid
- Prosjekter

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 - 3,9 %

Avfall Sør Konsern

AS
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Avfall Sør AS 
EIERFORHOLD OG FORMÅL
Avfall Sør AS eies av kommunene 
Kristiansand, Songdalen, Søgne og 
Vennesla. Selskapet er morselskap 
i et konsern med datterselskap som 
driver med renovasjonsvirksomhet 
for husholdninger og næringsliv, 
herunder innsamling, mottak, 
sortering og behandling av avfall. 

Morselskapet og to heleide datter-
selskap er alle organisert som 
aksjeselskap.

Avfall Sørs formål er, enten selv 
eller gjennom hel- eller deleide 
selskaper, å drive forvaltning og 
renovasjonsvirksomhet, herunder 
avfallsinnsamling og avfalls-
behandling.

Avfall Sør skal i henhold til blant 
annet tildelt enerett utføre eier-
kommunenes forpliktelser i hht. 
Forurensningslovens §§ 29 og 30.

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

Eierkommunene har i tillegg til 
sine valgte styrerepresentanter 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 dattersel-
skap- Avfall Sør Husholdning AS 
og Mjåvann Gjenvinningsanlegg 
AS. Avfall Sør AS har også eier-
andeler i Grønn Vekst Sør AS 
(50 %), Støleheia Pukkverk AS 
(50 %), Returkraft AS (49,9 %)
og Rekom AS (3,9 %).

ANSATTE 
Selskapet er et rent holdingselskap 
og har ingen ansatte. Selskapet 
leier inn tjenester som daglig leder 
og andre stabs- og støttefunksjoner 
fra Avfall Sør Husholdning AS.

ÅRSREGNSKAPET 
Årsresultatet for Avfall Sør AS 
etter skatt er på minus 3,27 mill. 
kroner inkludert utbytte fra 
Mjåvann Gjenvinningsanlegg AS 
på 0,89 mill. kroner og 0,10 mill. 
kroner fra Støleheia Pukkverk AS. 

Aksjekapitalen i Returkraft AS på 
4,99 mill. kroner er nedskrevet til 
kr. 0,-.

Egenkapitalen i selskapet utgjør 
121,26 mill. kroner og egenkapital-
andelen er på 95,5% .

Konsernets årsresultat etter skatt 
er på 20,72 mill. kroner. Lang-
siktig lån på 26,5 mill. kroner til 
finansiering av blant annet aksje-
kapital og ansvarlig lån til Retur-
kraft AS på 24,9 mill. kroner er 
innfridd.

Selskapets finansielle stilling og 
likviditet er god.

Selskapets styre er generalforsam-
ling for datterselskapet Mjåvann 
Gjenvinningsanlegg AS.

STYRET FOR AVFALL SØR AS 

OLE PETTER KRABBERØD
STYRETS LEDER

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 STYRE

Selskapet hadde ved årsskiftet 
totalt 66 fast ansatte, fordelt på 
20 kvinner og 46 menn, inkludert 
fast deltidsansatte. Dette utgjør 
54,7 årsverk. Styret består av 3 
kvinner 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 rekrut-
tering og forfremmelser for likestil-
ling mellom kjønnene.

I 2015 var det totale sykefraværet 
blant selskapets ansatte 5,1%, 
hvorav 1,3% var korttidsfravær. 

Langtidsfraværet har i liten grad 
sammenheng med forholdene i 
selskapet. 

I 2015 har det ikke vært alvorlige 
arbeidsulykker i bedriften.

OLE PETTER KRABBERØD

STYRELEDER

BRIT LØVGREN

STYREMEDLEM

ARILD ERNST 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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LEDERGRUPPEN BESTÅR AV:

SIGURD TVEDT

DAGLIG LEDER

EGIL AUSLAND

AVDELINGSLEDER

ADMINISTRASJON

FRODE ROSLAND

AVDELINGSLEDER

RENOVASJON

BRITT G. IVERSEN

AVDELINGSLEDER

BEHANDLING

ORGANISERING OG FORHOLDET 

TIL EIERKOMMUNENE

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

Eierkommunene har gjennom 
tildelt enerett overført alt ansvar 
for husholdningsrenovasjonen til 
Avfall Sør Husholdning AS.

Forvaltningsmessige oppgaver som 
kontroll og annen myndighetsut-
øvelse ligger fortsatt i kommunene. 
Kommunene fastsetter ved poli-
tiske vedtak avfallsplan, renova-
sjonsforskrift og avfallsgebyrer i 
renovasjonsordningen for hushold-
ningene. Selskapet rapporterer ved 
hvert årsskifte til eierkommunene 
om status i forhold til gjeldende 

avfallsplan som gjelder frem 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 
kommunerevisjonen om tydelig 
skille mellom lovpålagt og kon-
kurranseutsatt virksomhet. Avfall 
Sør Husholdning AS overtok da 
all virksomhet og alle anlegg og 
bokførte verdier knyttet til hus-
holdningsrenovasjonen. Fra samme 
tidspunkt ble ansatte fra Avfall 
Sør AS (unntatt stabs- og støtte-
funksjoner) overført til Avfall Sør 
Husholdning AS.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Hovedvirksomheten i selskapet 
omfatter lovpålagt virksomhet for 

eierkommunene i henhold til tildelt 
enerett for husholdningsavfall og 
slam. Avfallsmengdene i renovasjons-
ordningen for husholdningsavfall 
økte med ca 2,2% sammenlignet 
med 2014 til ialt 64.927 tonn 
– inkludert innsamling,  gjenvin-
ningsstasjonene, returpunkter og 
hjemmekompostering. 

Driftsresultat er på 22,63 mill. 
kroner før finansposter som samlet 
utgjør minus 2,12 mill. kroner mot 
minus 2,55 mill. kroner foregående 
år. Årsresultatet for 2015 er på 
20,50 mill. kroner før skatt. 

Selskapets inntekter utgjør 213,67 
mill. kroner. Driftsutgifter og 
finansposter utgjør samlet 193,16 
mill. kroner – i alt et driftsresultat på 
18,51 mill. kroner etter skatt. Med 
virkning fra og med regnskaps-
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året 2014 er det gjort endringer i 
skatteregelverket som medfører at 
unntaket fra skatteplikt som har 
vært gjeldende ikke lenger kan 
videreføres.

Ved etableringen av regnskaps-
messig skille er det i hovedsak lagt 
til grunn kostnadsfordeling etter 
faktisk bruk basert på avfallsmeng-
de 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 hadde i 2015 
et regnskapsmessig overskudd 
på 6,56 mill. kroner. Resultatet 
i den konkurranseutsatte delen 
av virksomheten hadde i 2015 et 
overskudd på 12,41 mill. kroner 
etter skatt.

Egenkapitalen i selskapet økte med 
12,41 mill. kroner og utgjør nå 
17,21 mill. kroner Totalkapitalen 
er på 235,15 mill. kroner. Egen-
kapitalandelen i selskapet økte 
fra 2,04% til 7,32% som følge av 
overskuddet i den konkurranseut-
satte delen av virksomheten. Styret 
mener at årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av selskapets eien-
deler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat. 

Virksomheten skal skje etter selv-
kost og gå i balanse over en peri-
ode på 3 - 5 år. Per 31.12. 2015 
utgjorde selvkostfondet 10,84 mill. 
kroner etter et selvkostresultat på 
6,10 mill. kroner. Selvkostregn-

skapet er utarbeidet på grunnlag 
av at hovedvirksomheten i selska-
pet gjelder tildelt lovpålagt virk-
somhet 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 fullfinansiert på det tidspunkt 
deponering av nedbrytbart avfall 
avsluttes og det er i 2015 ikke 
avsatt ytterligere midler til etter-
drift. Kostnader til videre drift av 
renseanlegg, miljøkontrollprogram 
og gassanlegg er ført i driftsregn-
skapet og belaster ikke etterdrifts-
avsetningen som per 31.12.2015 
var på 28,16 mill. kroner. Avset-
ningen har skjedd mot balansen 
og det ble i 2011 etablert en avtale 
som medfører at tidligere avsatte 
midler i balansen overføres til en 
bankkonto (etterdriftskonto) som 
kontrolleres av fylkesmannen i 
Aust- og Vest-Agder gjennom en 
kontopantavtale.  I 2015 er det 
overført 1,0 mill. kr til denne kon-
toen, og bokført saldo i balansen 
er KPI-regulert.

Selskapets finansielle stilling og 
likviditet var god ved årsskiftet.

Styret og daglig leder er tilfreds 
med selskapets utvikling. 

Det er ikke inntrådt forhold etter 
regnskapsårets avslutning som har 
betydning for det avlagte regn-
skapet.

FINANSIELL RISIKO
Ved overdragelsen av anlegg, 
utstyr og virksomhet knyttet til 
den lovpålagte virksomheten 
per 1.1.2011 ble det inngått en 
låneavtale med Avfall Sør AS med 
20 års nedbetalingstid og rente-
beregning i henhold til gjeldende 
rente i selvkostregnskapet. I tillegg 
har selskapet langsiktige lån i 
Kommunalbanken med flytende 
rente. Kommunale lånegarantier, 
selvkostprinsippet, samt avsetning 
til etterdrift av deponiet på Støle-
heia, gir også selskapet sikkerhet i 
forhold til fremtidige forpliktelser. 
Tildelt enerett og samlingen av 
lovpålagt renovasjonsvirksomhet 
for eierkommunene i Avfall Sør 
Husholdning AS styrker også 
grunnlaget for videre drift. Styret 
anser på denne bakgrunn selska-
pets finansielle risiko som liten.

ANSKAFFELSER
Det ble i 2015 foretatt anskaffelser 
i form av anleggsmidler på i alt 
5,61 mill. kroner. Anleggsmidlene 
fordeler seg med 3,75 mill. kroner 
på bygg og anlegg og 1,86 mill. 
kroner på mindre maskiner, reno-
vasjonsutstyr og annet driftsutstyr 
og inventar.

GJELD 
Langsiktig gjeld i Kommunalbank-
en utgjør kr. 80,5 mill. kroner og 
lån fra Avfall Sør AS utgjør 51,0 
mill. kroner. Renten på lån i Kom-
munalbanken er flytende, mens 
renten på lån til Avfall Sør AS føl-
ger kalkylerenten som også legges 
til grunn i selvkostregnskapet. 
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GENERELT
2015 var et normalt år når det 
gjelder Avfall Sørs renovasjonstje-
nester. Innsamlingen ble gjennom-
ført på en tilfredsstillende måte. 
Det har vært fokus på å oppspore 
og følge opp boenheter som ikke 
betaler renovasjonsgebyr. Dette har 
gitt økt pågang på kundesenteret. 
Ordningen med adgangskontroll 
i hytterenovasjonen har vært 
vellykket. Høsten 2015 startet vi 
prøveprosjekt med plastinnsamling 
på Flekkerøy. Det ble også gjen-
nomført en stor sorteringsunder-
søkelse.

ENDRING AV GEBYRORDNINGEN
Fra og med 2015 er beregnings-
grunnlaget for renovasjonsgebyret 
endret. Fra å beregne fastgebyret 
etter antall og type avfallsdunker, 
blir nå fastgebyret beregnet på 
grunnlag av antall boenheter. Det 
variable gebyrer blir som tidligere, 
dvs. betaling pr. tømming. Omleg-
gingen av gebyrsystemet har krevd 
betydelig innsats både med hensyn 
til regelverket omkring endringen 
og pågang fra abonnentene med 
spørsmål om det nye systemet. 

Det har vært svært få klager på det 
nye systemet samtidig som vi har 
avdekket flere «gratispassasjerer» 
som tidligere har betalt mindre enn 
det de skulle. For borettslag og 
sameier er det gitt en overgangs-
periode på 3 år. Dette innebærer at 
borettslag og sameier ikke betaler 
fullt fastgebyr før i 2018.

HYTTERENOVASJON
For å redusere misbruk av hyttere-
novasjonssystemet ble det i 2015 
innført adgangskontroll på alle 
oppsamlingsenheter for hytteavfall. 
Hytteeiere fikk før påske i 2015 en 
egen nøkkel til oppsamlingsenhet-
ene. Det var ikke mer forsøpling 
enn tidligere år. Samtidig fikk Av-
fall Sør flere positive henvendelse 
fra hytteeierne som følge av den 
nye ordningen. 

RETURPUNKTER
Avfall Sør har arbeidet med å øke 
antall returpunkter og ved utgang-
en av 2015 hadde vi 70, mot 60 
punkter i 2014. Forsøpling er 
fortsatt et stort problem. Om lag 
17 av returpunktene har noe eller 
mye forsøpling. Av disse 17 er det 
særlig 4 punkter som skiller seg ut. 
De øvrige returpunktene har en ak-
septabel standard i forhold til for-
søpling. Det brukes 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.

NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE
Avfall Sør har som i 2014 hatt fo-
kus på nedgravde avfallsløsninger. 
Vi driftet ved utgangen av 2015 
160 nedgravde avfallscontainere. 
De fleste containerne er låst med 
elektronisk adgangskontroll. 

Renovasjon

TALL FOR UTVIKLINGEN AV NEDGRAVDE 
AVFALLSCONTAINERE DE 3 SISTE ÅRENE
    
Antall 2013 2014 2015
Containere – husholdning 104 126 145
Containere – hytte 13 13 13
Containere – returpunkt 0 2 2
Sum containere 117 141 160

SOM FØLGE AV ØKT ANTALL NEDGRAVDE OG AT DET ER FLERE 
SOM HAR TATT DENNE LØSNINGEN I BRUK, HAR ANTALL 
TØMMINGER ØKT.
    
Tømminger 2013 2014 2015
For husholdninger 2 418 3 280 4 071
For hytterenovasjon 489 678 686
Sum husholdninger og hytter 2 907 3 958 4 757
Antall boenheter (husholdning) 790 1 098 1 579
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Det har vært en økning i antall 
nedgravde avfallscontainere fra 
2013 til 2015 på noe under 40%.

Som det fremgår av tabellen på 
forrige side er det stor vekst i an-
tall tømminger og antall boenheter 
som er knyttet til de nedgravde løs-
ningene. Fra 2013 til 2015 har det 
vært en økning i antall tømminger 
på om lag 60% og en dobling av 
antall boenheter. Antall nedgravde 
containere øker ikke i samme grad. 
Dette skyldes i hovedsak at flere 
har flyttet inn i nye boområder 
med allerede etablerte nedgrav-
de løsninger. Økningen i antall 
tømminger og antall containere 
forventes å fortsette.

TILBAKEMELDINGER FRA ABONNENTENE
Avfall Sør har gode systemer for 
å fange opp klager, kommentarer 
og annet fra både abonnenter og 
renovatører.

Merknader og kommentarer kom-
mer inn til Avfall Sør på mange 
måter. De fleste kommer gjennom 
telefonsamtaler og meldinger 
gjennom Smart sortert systemet. 
Mange kommer også som e-post 
og brev.

I 2014 ble det mottatt 4077 regis-
trerte henvendelser om renovasjon 
til kundesenteret. I 2015 var dette 
tallet økt til 4860 registrerte hen-
vendelser. Tabell på side 17 viser et 
utdrag av de viktigste henvendelser 
til kundesenteret i  2013, 2014 og 
2015.

Den største økningen gjelder An-
dre henvendelser. Dette omfatter 
blant annet spørsmål om tømme-
kalender, bioposer og boenheter. 
Den betydelige økningen i Andre 
henvendelser skyldes i hovedsak 
spørsmål om boenheter. I 2015 har 
antall henvendelser om at Dunken 
ikke er tømt gått ned til et normalt 
nivå. Antall dunker som ikke ble 
tømt utgjør om lag 0,07 % av alle 
tømminger og må anses å være et 
lite antall. 

Renovatøren på renovasjonsbilen 
kan registrere inntil 13 merknader 
i forbindelse med tømming av en 
avfallsdunk. I tabellen på side 17 
er de 6 viktigste merknadene for 
2013, 2014 og 2015 vist.

Henvendelser kodet av renovatør-
ene er mer enn halvert siden 2012. 
Med unntak av henvendelser om 
feilsortering, har øvrige henven-

delser gått ned eller vært stabile. 
Det er positivt at antall overfylte 
dunker har gått betydelig ned. 
Dette kan tyde på at abonnentene 
er blitt flinkere til å følge råde fra 
både Avfall Sør og renovatørene. I 
tillegg er det blitt byttet ut mange 
ødelagte dunker. Dette har medført 
færre henvendelser om dette.

STATISTIKK
Etter en jevn vekst i antall tømmin-
ger de siste fem år viser statistikken 
en betydelig lavere vekst fra 2014 
til 2015. For alle typer dunker er 
veksten på bare 1,5 % fra 2014 til 
2015, mot 2,4 % i vekst i snitt fra 
2010 til 2014. Veksten fordeler seg 
ulikt mellom de ulike avfallstype-
ne. Veksten er minst for bioavfall 
med bare 0,19 % fra 2014 til 2015. 
For restavfall var veksten 1,52 % 
og for papir 1,79 %. Dette er vist 
i tabellen på side 17 for 120 liter 
dunker.

Det er lite sammenheng mellom 
innsamlet mengde avfall og øknin-
gen i antall tømminger. Dette kan 
ha sammenheng med at folk flest 
setter ut sine dunker etter gammel 
vane. Avfallsmengden må antakelig 
reduseres mer for å gjøre utslag på 
antall tømminger. 

Det er fortsatt stor forskjell i 
utviklingen av tømminger i de fire 
eierkommunene siden oppstart av 
Smart sortert i 2010. Økningen er 
klart størst i de 3 omegnkommune-
ne, som i snitt for alle tømminger i 
perioden fra 2010 til 2015 har hatt 
en vekst på 24,9 %. Tilsvarende 
vekst i Kristiansand har vært 9,8 
%. Det er imidlertid fortsatt slik at 
innbyggerne i Kristiansand tøm-
mer sine dunker oftere enn i de tre 
andre kommunene.

KUNDESENTERET PÅ VIGE
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SORTERINGSUNDERSØKELSE
Høsten 2015 ble det gjennomført 
en omfattende sorteringsunder-
søkelse av husholdningsavfall fra 
beholdere og nedgravde containere. 
Både bioavfall, papp/papir og 
restavfall ble undersøkt. I tillegg 
ble sorte søppelsekker fra gjenvin-
ningsstasjonene samt en container 
med restavfall fra gjenvinnings-
stasjonen, undersøkt – totalt 20 
tonn. Avfallet er hentet fra alle fire 
eierkommunene. Undersøkelsen 
omfatter flere boligtyper: Eneboliger, 
blokk, borettslag, nye områder 
med nedgravde avallscontainere, 
studentboliger. Et utvalg av de 
viktigste funnene:
• 1/3 av restavfallet er bioavfall.
• I snitt kaster vi 96 kg bioavfall 
 per år. Om lag 50 kg havner i 

brun dunk.
• Feilsortering i bioavfallet og 
 papiret er liten, henholdsvis 
 2,8 og 1,5 %.

Plastemballasje og bioavfall utgjør 
over halvparten av restavfallet. 
Resultatene fra sorteringsunder-
søkelsen er presentert i en egen 
rapport.

PLASTINNSAMLING PÅ FLEKKERØY
I november 2015 startet Avfall Sør 
et prøveprosjekt med innsamling 
av plastemballasje på Flekkerøy. 
Hensikten med prosjektet har vært 
å få erfaring med plastinnsam-
ling gjennomført på denne måte. 
Men vel så viktig har det vært å 
skaffe erfaringstall for hvor mye 
den enkelte reduserer tømming av 
restavfallsdunker. Foreløpige resul-
tater viser at reduksjonen ligger i 
størrelsesorden 5-10 %.

I oktober ble det delt ut plastsekker 
til nærmere 1200 husstandene på 
Flekkerøy samtidig som Avfall Sør 
avviklet returpunktet for plast-
mottak. Det ble i forbindelse med 
prosjektet lagt stor vekt på infor-
masjon, både med egne brosjyrer, 
innlegg i aviser og SMS-varsling 

om innsamlingen. I de to første 
månedene ble det samlet inn omlag 
1,4 tonn hver måned. Interessen 
har vært stor for prosjektet og 
anses som meget vellykket. Det er 
bestemt at prosjektperioden skal 
var ut 2017.

Vellykket prøveprosjekt
på Flekkerøy 95%

riktig sortert

FØRSTE DAG MED INNSAMLING PÅ FLEKKERØYA. EN FULL SEKK 

MED PLASTEMBALLASJE VEIDE I SNITT 2,6 KILO
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Gjenvinningsstasjoner
Avfall Sør driver fire gjenvinningsstasjoner, 
en i hver eierkommune. Innbyggerne kan bruke 
stasjonen uavhengig av hvor de bor. Gjenvinnings-
stasjonene har gode åpningstider og alle stasjonene 
har kveldsåpent to kvelder i uka. På stasjonene 
kan våre innbyggere sortere avfall i ca 20 ulike 
containere. Alle avfallstypene håndteres videre 
på en sikker og miljømessig måte.  

Alle stasjonene har brukthall / bruktcontainer
hvor kunde kan sette inn brukbare gjenstander 
som andre kan ha bruk for.

I tillegg til å motta avfall selger gjenvinnings-
stasjonene jord og bark. Sørlandsparken og 
Mjåvann selger Hagemiks og Dekkbark. Hagemiks 
er en universaljord hvor biokompost fra matavfall 
er en viktig ingrediens. På Støleheia er utvalget 
større, her tilbys flere typer jord, bark og stein-
produkter (pukk og grus). Alle gjenvinnings-
stasjonene laster i kundenes tilhenger.

Åpent 6 av 7 dager

64 timerper uke

Fire gjenvinningsstasjoner

Mjåvann        Sørlandsparken       Støleheia            Høllen Vest

MANGE FINE GJENSTANDER LEVERES OG HENTES UT IGJEN

PÅ STØLEHEIA KAN MAN FÅ FYLT OPP HENGEREN MED ULIKE 

TYPER AV SAND, SUBBUS, GRUS, KOMPOST, JORD OG BARK.
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Lærlinger
Avfall Sør Husholdning er godkjent lære-
bedrift. Dette er en viktig del av Avfall Sør sitt 
samfunnsansvar.  I 2015 hadde vi to lærlinger 
i gjenvinningsfaget, en på Mjåvann og en i 
Sørlandsparken.  Lærlingene får bl.a. opplæring 
i kundeservice, håndtering av avfall og farlig 
avfall samt maskinførerbevis for kjøring av 
truck og hjullaster.

JOAKIM RENE LØTVEDT ER INNE I SITT ANDRE ÅR MED PRAKSIS 

PÅ GJENVINNINGSSTASJONEN PÅ MJÅVANN

  EN DEL AV KUNDESERVICEN ER Å TA I ET TAK NÅR DET TRENGS
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KOMPOSTERINGSANLEGG
Komposteringsanlegget på Støleheia 
er et av Norges mest velfungeren-
de. Anlegget tar i mot kildesortert 
bioavfall fra husholdninger og 
næringsliv. Anlegget komposterer 
også avvannet septik og avløpsslam 
fra renseanlegg i regionen og fra 
andre renseanlegg. I tillegg kompos-
teres gjødsel og strø fra hestehold/
dyrehold. Dette er en viktig ressurs 
som bør omdannes til kompost, 
ikke legges ut i naturen og forår-
sake forurensning. 

I tilknytning til komposteringsan-
legget er det etablert et septikavvan-
ningsanlegg. Dette anlegget avvan-
ner septik fra Songdalen, Søgne og 
Vennesla kommune. Avvannet septik 
komposteres sammen med annet 
avløpsslam i komposteringsanlegget.

I løpet av 2015 ble det gjennomført 
en omfattende undersøkelse for å 
godkjenne komposteringsanlegget 
etter biproduktforordningen i EU.  
Det ble gjennomført et validerings-
prosjekt, hvor bakterieprøver ble 
podet inn i anlegget og overlevel-
sen av bakteriene ble undersøkt.  
Forsøkt var vellykket og komposte-
ringsanlegget fikk tillatelse til drift 
etter EUs biproduktforordning.

DEPONI
Deponering av biologisk nedbryt-
bart 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/keramikk, asbest, 
ristgods fra renseanlegg og foruren-
set jord og masser. 

I 2015 ble det deponert større 
mengder forurenset masse fra 
byggeprosjekter i Kristiansand 
som Idda og Gimlemoen. Mengde 
betong til deponi økte, blant annet 
som følge av riving av Hunsfos 
fabrikker i Vennesla.

UTVIDELSE AV DEPONIET
Gammel driftsplan for deponiet 
hadde tegnet inn et mindre deponi-
volum enn muligheten i gjeldende 
reguleringsplanen. Oppfyllings-
planene for deponiet ble derfor 
revidert, og det ble søkt om tilla-
telse fra Fylkesmannen. Revidert 
tillatelse ble mottatt høsten 2015, 
og innebar tillatelse til økt oppfyl-
lingshøyde/økt volum, i tillegg ble 
det gitt tillatelse til deponering av 
stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall.

HEVING AV HØYSPENTLINJER

OVER DEPONIET
Over deponiet går det to høy-
spentlinjer. Avfallet har etter hvert 
kommet så nær disse linjene at 
det har blitt en utfordring i driften 
og det har begrenset utnyttelsen 
av deponivolumet. I 2015 ble l
injen hevet til 30 meter over 
bakkenivå. Agder Energi Nett 

utførte arbeidet i løpet av tre effek-
tive dager på forsommeren.

HUGGING AV TREAVFALL

OG HAGEPARK
Støleheia har to huggelinjer som 
hugger alt treavfall fra husholdnin-
ger og næring som leveres på våre 
anlegg. I tillegg til egen hugge-
aktivitet tar vi også oppdrag for 
andre selskap i regionen. I 2015 
hugget og siktet vi trevirke/bark hos 
alle sagbrukene til Bergene Holm.

Hugget flis fra husholdning avsettes 
til Returkraft, mens flis fra nærings-
liv avsettes til energigjenvinnings-
anlegg i utland. I 2015 ble det kjørt 
ut tre båter med flis: to til Sverige 
og en til Nederland.

SLAGGSORTERING FOR RETURKRAFT
Høsten 2013 vant Avfall Sør 
Husholdning igjen et anbud fra 
Returkraft om å stå for uttransport 
og sortering av aske fra forbren-
ningsanlegget på Langemyr, med 
oppstart 1.1.2014. Asken kjøres 
først fra Langemyr til Støleheia for 
mellomlagring. Det danske firmaet 
Jørgen Rasmussen Gruppen (JRG) 
kommer deretter 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 mag-
netiske metallet gjennom Stena 
Recycling. Totalt utgjør metallan-

Behandling
STØLEHEIA AVFALLSANLEGG
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delen i slagget ca 10 %. Sortert aske 
er levert etter avtale mellom Retur-
kraft og eierselskapene til bruk som 
avslutningsmasser ved nedleggelse 
og endelig avslutning av avfalls-
deponier i Agder. Det er også 
brukt noe aske som konstruksjons-
materiale på deponiet på Støleheia.

OMEMBALLERING AV FARLIG AVFALL
Støleheia har i en forsøksperiode fra 
2013 omemballert farlig avfall for 
Returkraft. Støleheia gjennomfører 
en mottakskontroll, omemballerer 
avfallet, samdeklarerer det og 
sender det videre til Returkraft.  
Mengden har økt betraktelig i 
perioden til 2015.

SALG AV TOMT PÅ STØLEHEIA

TIL DATALAGINGSPARK
Avfall Sør solgte i 2015 en tomt på 
Støleheia til Bulk Infrastructure AS. 
Bulk har etablert et selskap, No1 
Campus, som skal bygge datalag-
ringspark på tomta. Eiendommen 
som ble solgt var ikke en del av 
det opprinnelige grunnervervet på 
Støleheia, og ble anskaffet i 2006 
som bufferområde mot eventuell 
ny virksomhet og til mulig bruk 
knyttet til videre utvikling og drift 
av avfallsanlegget. Grunnarbeidet 
for datalagringsparken startet opp 
høsten 2015 og fortsetter i 2016. 
I forbindelse med byggingen, 
har Støleheia mottatt betydelige 
mengder gravemasser, myrjord og 
hogstavfall til behandling/bruk på 
Støleheia Avfallsanlegg. Det ble i 
2015 totalt mottatt 95 000 m3 
gravemasser/myrmasser i et eget 
myrdeponi øst for dagens 
avfallsdeponi. 

No1 Campus har parallelt med 
utbyggingen startet opp arbeid 
med områderegulering av et større 
område på Støleheia. Områderegu-
leringen skal ivareta muligheten for 
videre utvikling av datalagringspark 
og/eller annen industri/næringsvirk-
somhet. Områdereguleringen har en 
utstrekning på ca. 3110 daa og vil 
føre til utbygging på arealer som i 
kommuneplanen i dag er avsatt til 
landbruks-, natur- og frilufts-
område (LNFR).

 HØYSPENTMAST, STØLEHEIA
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UTSLIPP TIL VANN
Spillvann fra asfalterte arealer på 
Støleheia Avfallsanlegg samles 
opp og føres til et internt ren-
seanlegg sammen med sigevann 
fra deponiet. Renseanlegget ble i 
2015 tilført 200 269 m3 sigevann 
og 119 400 m3 spillvann i 2015.  
Renseanlegget består av to trinn, 
første en luftet lagune, deretter 
et sedimenteringsbasseng.  Etter 
opphold i sedimenteringsbassenget 
slippes vannet i lukket rør til Otra-
ledningen, som slipper ut renset 
avløpsvann på 60 m dyp i Kris-
tiansandsfjorden. Det ble i 2015 
sluppet 338 363 m3 avløpsvann til 
Otraledningen, en reduksjon på 
18 % fra 2014.

Utslippene i 2015 er lavere enn 
utslippene i 2014 for alle forbin-
delser. Som tidligere er det bidrag 
fra spillvann som betyr mest for 
tilførslene av de ulike forbindelse-
ne til renseanlegget, og påslipp av 
spillvann til renseanlegg er relativ 
mye høyere i 2015 enn i 2014. 
Renseanlegget har fungert meget 
godt i 2015, og beregnet rense-
effekt er svært høy for de fleste 
forbindelser.

I noen av grunnvannsbrønnene 
er det indikasjoner på påvirkning 
fra avfallsanlegget, men det er 

ingen klare tegn til lekkasje av 
konsentrert sigevann til grunnvan-
net nedstrøms avfallsanlegget.  I 
Lolandsbekken nærmest avfallsan-
legget nedstrøms er det også noen 
indikasjoner på en viss påvirkning 
fra aktiviteter på avfallsanlegget.  
Det er forhøyede verdier av særlig 
fosfor øverst i bekken, men det 
avtar nedover i Lolandsbekken 
grunnet fortynning. Det er imidler-
tid ingen tydelige lekkasjer av foru-
renset sigevann til Lolandsbekken, 
og de forhøyede verdiene skyldes 
med stor sannsynlighet avrenning 
fra veiarealer og andre flater inne 
på avfallsanlegget.

Miljøkontrollprogrammet ble i 
løpet av 2015 revidert, og nytt 
overvåkingsprogram gjelder fra og 
med 2016.

Det ble registrert et avvik på 
ytre miljø i 2015, og det var en 
partikkelforurensning i bekken 
Rauåna.  Årsak til partikkelforu-
rensningen var at det var mottatt 
store mengder avgravningsmasser 
og myrmasser til et massedeponi 
inne på anlegget i forbindelse med 
utbygging av NO1 Campus (byg-
ging av datalager på nabotomt).  
Myrmassene viste seg å være veldig 
rennende.  Inntaket ble stoppet, og 
det ble iverksatt midlertidig tiltak 

for å hindre ytterligere spredning 
(beverdemning der dette var mu-
lig).  Videre ble det etablert en vei 
langs myra som fungerte som dem-
ning og en varig demning innerst 
i myra der vannet hadde funnet 
veien til Rauåna.

UTSLIPP TIL LUFT 

FRA KOMPOSTERINGSANLEGGET
Luft fra komposteringsanlegget på 
Støleheia renses i et lukket luftren-
seanlegg (biofilter) med varmegjen-
vinning.  Den årlige luktmålingen 
viste luktverdier innenfor krav fra 
fylkesmannen.

UTSLIPP TIL LUFT FRA DEPONI
Tidligere deponering av restavfall 
medfører nedbrytning av organisk 
materiale til metangass. Metangass 
fra deponiet samles opp og ener-
giutnyttes eller fakles.   I 2015 
ble det samlet opp 439 356 Nm3 
deponigass, som i snitt inneholdt 
46,5 % metan.  Gassmengden og 
metaninnholdet er betraktelig re-
dusert de senere årene.  Hovedår-
saken til dette er at det ble forbudt 
å deponere biologisk nedbrytbart 
avfall i 2009/2010.  Tidligere er 
metangassen benyttet som bren-
sel i en gassgenerator.  Deponiet 
produserer nå så lite metangass at 
generatoren ikke lenger kan kjøres.  
Generatoren ble kun kjørt noe i 

Ytre miljø
– Støleheia Avfallsanlegg
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januar 2015. Resten av året ble metangassen faklet.  
Det medførte at kun 2 % av gassen ble benyttet til 
energiproduksjon.  Gassgeneratoren produsert da 
22 827 kWh, samt varmeenergi på 11 734 kWh.

Siden gassmengden har blitt så lav at gass-
generatoren ikke kan kjøres, ble det startet 
opp et arbeid i 2015 for å se på utnyttelse av 
restgassmengden.  Det ble da klart at det var 
behov for å gjøre en utbedring av gasslednings-
nettet i deponiet.  Dette arbeidet fortsetter i 
2016, og må fullføres før det er mulig å av-
gjøre hvordan restgassmengden kan utnyttes.

MELDINGER OM LUKT
Det ble ikke mottatt meldinger om lukt fra Støleheia 
Avfallsanlegg i 2015.  
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Landsgjennomsnittet

542

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

UTVIKLING AV AVFALLSMENGDER 
PER INNBYGGER
Avfallsstatistikken for 2015 viser at hver innbygger i 

Kristiansandsregionen kastet 542 kilo avfall mot 540 i 2014.  

Dette er omlag 100 kilo høyere enn landsgjennomsnittet. 

Vederlagsfri levering på gjenvinningsstasjonene 

og fire spredte stasjoner med tilsammen 64 timers 

åpningstid i uka bidrar til høy standard og gode tjenester 

for innbyggerne.

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 regnes 

ikke dette som avfall etter Statistisk Sentralbyrås 

definisjon. Den totale innsamlede mengde til om bruk 

utgjorde i 2015 tilsammen 5,9 kilo per innbygger mot 

5,2 kilo i 2014.

Hver innbygger leverte klær, 
sko og ting til ombruk: 5,9 kilo

13%

Hver innbygger kastet totalt   
husholdningsavfall i 2015 542 kilo

sammenlignet med 2014.

2kg+

+
sammenlignet med 2014. 

2014 2015

UTVIKLING AV AVFALLSMENGDER

438



ÅRSRAPPORT 2015

25



ÅRSRAPPORT 2015

Avfall fra husholdningen      
Bio-avfall (mat- og hageavfall) 6 440 53,8 Kompostering Støleheia Avfallsanlegg Kompost 
Papir, papp og drikkekartong 6 899 57,6 Materialgjenvinning Norsk Gjenvinning Avispapir/emballasje 
Glass- og metallemballasje 956 8,0 Materialgjenvinning Syklus Diverse produkter 
Plastemballasje 426 3,6 Materialgjenvinning/energigjenvinning Grønt Punkt Norge Plastprodukter 
Hageavfall 3 731 31,2 Kompostering Støleheia Avfallsanlegg Kompost og jordprodukter 
Treavfall (rent og blandet) 10 615 88,6 Kompostering (rent) og energigjenvinning (blandet) Støleheia og Returkraft Strukturmateriale, strøm/fjernvarme 
Jern- og metaller 2 516 21,0 Materialgjenvinning Stena Recycling Metaller 
Dekk 171   1,4 Materialgjenvinning Dekkretur Diverse produkter 
Gips 669   5,6 Deponi Støleheia Avfallsanlegg Gravd ned på deponi 
Elektroavfall 1 525 12,7 Materialgjenvinning ERP (Revac) og Stena Recycling (Renas) Metaller, strøm/fjernvarme, diverse 
Farlig avfall 1 905 15,9 Materialgjenvinning og energigjenvinning Returkraft og Stena Recycling Strøm/fjernvarme, diverse produkter 
Betong, murstein, keramikk 3 861 32,2 Deponi Støleheia Avfallsanlegg Gravd ned på deponi 
Restavfall 25 213 210,5 Energigjenvinning Returkraft Strøm og fjernvarme 
 Sum: 64 927 542,1    
    
Annet fra husholdningen 
– regnes ikke som avfall       
Tekstiler og sko 536 4,5 Ombruk/materialgjenv. UFF Norge/Fretex Klær og tekstiler 
Ting til ombruk (estimert mengde) 168 1,4 Ombruk Hentes av innbyggerne Forlenget levetid 
 Sum: 704 5,9    

1,4 kilo
dekk

5,6 kilo
gips

8,0 kilo
glass- og metallemballasje

210,5 kilo
restavfall

53,8 kilo 
bioavfall

57,6 kilo 
papir, papp og drikkekartong

Mengde husholdningsavfall hver innbygger kastet i 2015

ÅRSRAPPORT 2015
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Avfall fra husholdningen      
Bio-avfall (mat- og hageavfall) 6 440 53,8 Kompostering Støleheia Avfallsanlegg Kompost 
Papir, papp og drikkekartong 6 899 57,6 Materialgjenvinning Norsk Gjenvinning Avispapir/emballasje 
Glass- og metallemballasje 956 8,0 Materialgjenvinning Syklus Diverse produkter 
Plastemballasje 426 3,6 Materialgjenvinning/energigjenvinning Grønt Punkt Norge Plastprodukter 
Hageavfall 3 731 31,2 Kompostering Støleheia Avfallsanlegg Kompost og jordprodukter 
Treavfall (rent og blandet) 10 615 88,6 Kompostering (rent) og energigjenvinning (blandet) Støleheia og Returkraft Strukturmateriale, strøm/fjernvarme 
Jern- og metaller 2 516 21,0 Materialgjenvinning Stena Recycling Metaller 
Dekk 171   1,4 Materialgjenvinning Dekkretur Diverse produkter 
Gips 669   5,6 Deponi Støleheia Avfallsanlegg Gravd ned på deponi 
Elektroavfall 1 525 12,7 Materialgjenvinning ERP (Revac) og Stena Recycling (Renas) Metaller, strøm/fjernvarme, diverse 
Farlig avfall 1 905 15,9 Materialgjenvinning og energigjenvinning Returkraft og Stena Recycling Strøm/fjernvarme, diverse produkter 
Betong, murstein, keramikk 3 861 32,2 Deponi Støleheia Avfallsanlegg Gravd ned på deponi 
Restavfall 25 213 210,5 Energigjenvinning Returkraft Strøm og fjernvarme 
 Sum: 64 927 542,1    
    
Annet fra husholdningen 
– regnes ikke som avfall       
Tekstiler og sko 536 4,5 Ombruk/materialgjenv. UFF Norge/Fretex Klær og tekstiler 
Ting til ombruk (estimert mengde) 168 1,4 Ombruk Hentes av innbyggerne Forlenget levetid 
 Sum: 704 5,9    

15,9 kilo
farlig avfall

32,2 kilo
betong, murstein, keramikk

31,2 kilo 
hageavfall

88,6 kilo
treavfall (rent og blandet)

21,0 kilo 
jern- og metaller

3,6 kilo 
plastemballasje

12,7 kilo
elektroavfall

ÅRSRAPPORT 2015

 Tonn totalt Kilo per innb. Type behandling Leveres til Blir til 



ÅRSRAPPORT 2015

28

Husholdningsavfall per innbygger 2015

Vi henter:

Du bringer:

Totalt per innbygger: Hver innbygger kastet totalt   
husholdningsavfall i 2015

232,9 kg

42,5%
Dunkrenovasjon 
Bioavfall
Hjemmekompostering
Papp og papir
Drikkekartong
Restavfall

300,2 kg

55,8%

Gjenvinningsstasjoner
Papp
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje
Hage-/parkavfall
Treavfall, alle typer
Jern og metaller
Dekk
Elektronikk
Næringselektro
Hvitevarer
Kuldemøbler
Farlig avfall
Restavfall
Betong, murstein, keramikk
Asbest
Gips

542
kg

9,1 kg

5,9 kg

Returpunkter
Glass- og metallemballasje
Plastemballasje 1,7%til 70 returpunkter

til 4 gjenvinningsstasjoner

I tillegg ble det levert til ombruk 5,9 kg
tekstiler, sko og ombrukbare ting per innbygger. 
Dette regnes ikke som avfall.

Til ombruk:
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Avfallsmengder 2014 > 2015 (tonn)
MENGDER HUSHOLDSNING- OG NÆRINGSAVFALL MOTTATT/BEHANDLET AV AVFALL SØR HUSHOLDNING     
 
   Endring
 2014 2015 tonn Endring %

TIL KOMPOSTERINGSANLEGGET
Bioavfall 8 837 8 637 -200  -2,3 %
Avløpsslam 14 823 16 458 1 635  11,0 %
Annet  335 335 1  0,2 %
Sum til kompostering 23 995 25 430 1 435  6,0 %
     
SEPTIK     
Septik - til avvanning 3 707 3 741 34  0,9 %
Sum  3 707 3 741 34  0,9 %
  
TIL ANNEN MATERIALGJENVINNING    
Hage/parkavfall til kompost/struktur 3 412 5 044 1 631  47,8 %
Hjemmekompostering 250 224 -26  -10,4 %
Rent tre til struktur 923 1 090 167  18,1 %
Annet avfall fra gjenvinningsstasjonene 5 806 6 228 422  7,3 %
Glass,metallemballasje og plast fra returpunkter 1 070 1 095 25  2,3 %
Papp/papir grønn dunk 5 795 5 384 -411  -7,1 %
Annet avfall fra næring (Støleheia) 1 631 2 095 464  28,5 %
Sum til materialgjenvinning 18 887 21 160 2 273  12,0 %
 
TIL ENERGIUTNYTTELSE     
Restavfall grå dunk og hytterenovasjon 16 701 16 705 4  0,0 %
Restavfall gjenvinningsstasjonene 8 344 8 507 163  2,0 %
Treavfall - blandet 11 168 11 328 160  1,4 %
Treavfall - trykkimpregnert 1 498 1 590 91  6,1 %
Farlig avfall 179 198 19  10,4 %
Sum til energiutnyttelse 37 890 38 327 437  1,2 %
 
TIL DEPONI     
Restavfall  2 028 636 -1 393  -68,7 %
Forurensede masser 11 313 18 951 7 638  67,5 %
Celledeponert avfall 31 545 19 525 -12 020  -38,1 %
Sum avfall til deponi 44 886 39 112 -5 775  -12,9 %
  
TOTALT* 129 917 128 372 -1 545  -1,2 %

ANDRE MENGDER HÅNDTERT 2014 > 2015 (TONN)   
 
SLAGG TIL METALLSORTERING 28 308 25 528 -2 780  -9,8 %
Av denne mengden utsorteres ca. 10% metaller.     
  
OMBRUK     
Tekstiler og sko fra returpunkter og gjenvinningsstasjoner. 421 471 50  11,9 %
Ting til brukthall. 168 168 0  0 %
 589 639 50 8,5 %

*Mengdene omfatter husholdnings- og næringsavfall behandlet av Avfall Sør Husholdning.
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Avfallsgebyrer
ÅRSGEBYR FOR ET NORMALABONNEMENT ER I 2015 PÅ 3.925,- KRONER (INKLUSIVE MOMS).

FOR DETTE FÅR MAN FØLGENDE:

HENTES 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 2015 plasserte en husholdning 
med enebolig (3 x 120 liters dunker) i gjennomsnitt ut sine dunker 
til tømming følgende antall ganger:

17

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

17

Normalgebyr

3.925
Gjennomsnittsgebyr

3.500

BRINGES TIL RETURPUNKT OG GJENVINNINGSSTASJON:
- I tillegg kan husholdningene kjøre til 70 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 64 timer. 

Renovasjonsgebyret i Kristiansand, Songdalen, Søgne og 
Vennesla kommuner er bygd opp med en fast- og en 
variabel pris.
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Avfall Sør utarbeidet høsten 2015 for første gang en 
konsernstrategi. Dette var en av anbefalingene fra eier-
kommunene i eierskapsmeldingen. Tidligere har avfall-
splanen vært det ledende strategiske dokumentet for 
Avfall Sør, selv om den primært har tatt for seg forhold 
relatert til husholdningsrenovasjon. Med konsernstrate-
gien har det blitt satt mål for hele konsernet, både med 
overordnet visjon og prioriteringer, og med målsettinger 
med eierselskap i de ulike datterselskapene. 

Styret har i stor grad involvert de ansatte i arbeidet, og 
har i tillegg til egne strategisamlinger tatt initiativ til 
flere ansattsamlinger. Der har selskapets verdigrunn-
lag vært hovedfokus. Resultatet er en relansering av 
slagordet «Ressurser i omløp», supplert med visjonen 
«Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering». 

Det ble valgt tre verdier som skal prege Avfall Sør 
og de ansatte i selskapet:

RESPEKT
For mennesker, ressurser og miljø. Å respektere betyr: 
“Å se en gang til”. Det handler om å ta hensyn til andre 
og andres meninger, og å være imøtekommende overfor 
kunder og kollegaer.  Det handler også om å ivareta 
sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift.

SAMRBEID
Kulturen i Avfall Sør preges av samarbeid; mellom 
ansatte, kunder, leverandører, andre bedrifter og 
myndighetene.

KOMPETANSE
Driften og valgene som tas i Avfall Sør bygges på 
kompetanse. Kompetanse er kombinasjonen av kunn-
skap, ferdigheter, evner og holdningene ansatte har.

KONSERNMÅLSETTINGER
Avfall Sør skal:
• ta i bruk ny teknologi og infrastruktur som gir 
 bedre resultater i forhold til ressursutnyttelse, miljø, 

service og økonomi. 
• tilby løsninger for avløpsslam og avfall fra 
 eierkommunenes egen virksomhet. 
• ha en tilstrekkelig egenkapital for å sikre utvikling 

og finansiering av framtidig virksomhet.
• utvikle næringsaktivitet der dette er økonomisk 

lønnsomt, bidrar til en ressurs- og miljømessig god 
løsning og gir konsernet stordriftsfordeler.  

• utbetale utbytte til eierne på minst 50 % av årlig 
overskudd i Avfall Sør AS.

• ha en langsiktig gebyrutvikling på nivå med andre 
storbyregioner.

For Avfall Sør Husholdning ble det definert seks 
resultatområder med egne målsettinger. Disse vil i stor 
grad tas videre i arbeidet med ny avfallsplan for 
perioden 2017-2020. Det arbeides der med hovedmål-
settingen om å «være ledende på ressurs og miljø-
riktige avfallsløsninger”.

Konsernstrategi

 

AVFALL SØR LEVERER SMARTE LØSNINGER FOR ANSVARLIG AVFALLSHÅNDTERING
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MILJØKONTROLL

NEDLAGTE DEPONIER
Avfall Sør har ansvaret for milj-
økotrollen av nedlagte hushold-
ningsdeponier i eierkommunene. 
Miljøkontroll utføres på Repstad 
og Monan i Søgne, Stokkeland i 
Songdalen, Breimyr i Vennesla og 
Holskogen kvern, Holskogen indus-
tri, Kongsgårdbukta og Randesund 
industrifyllplass i Kristiansand. Det 
tas prøver av sigevann, grunnvann 
og overvann. Avfall Sør rapporterer 
til Fylkesmannen for egne deponier 
(Repstad, Monan, Stokkeland og 
Holskogen kvern) og for Kristi-
ansand kommunes nedlagte 
deponier (Holskogen industri, 
Kongsgårdbukta og Randesund 
industrifyllplass). Det ble ikke tatt 
imot noen forurensede sjøbunns-
masser til Strandkantdeponiet i 
Kongsgårdbukta i 2015.

Det vil trolig bli nødvendig med 
noen større undersøkelser og noen 
kostnader med nytt måleutstyr på 
Holskogen kvern. Det skal også 
gjøres en gassmåling på Holsko-
gen kvern i 2016. Gassanlegget er 
gammelt, men fungerer rimelig bra 
per i dag. Det er Multiconsult som 
har kontrollen på utførelsen av 
miljøkontroll. 

UNDERVISNINGSOPPLEGG

FOR BARN OG UNGE
Avfall Sør tilbyr holdningsskapende 
undervisningsopplegg og omvis-
ninger, spesielt rettet mot barn og 
unge. 

Hvert år inviterer Avfall Sør alle 
elever i 5.-7. trinn i eierkommunene 
til besøk på Støleheia Avfallsanlegg. 
Opplegget som tilbys varer 90 mi-
nutter og tar for seg forbruk, 

holdninger, kildesortering og 
avfallsminimering. Omvisningen 
gjøres på gjenvinningsstasjonen og 
komposteringsanlegget. Temaene 
som gjennomgås tilfredsstiller lære-
planens kompetansemål i naturfag 
og samfunnsfag. 

Avfall Sør tilbyr også besøk av hele 
klasser, mindre grupper, minoritets-
språklige voksne elever, barnehager 
samt lag og organisasjoner. 

Tilbakemeldingen på undervisning-
en er god, men etterspørselen er 
dalende pga store transportkost-
nader for skolene. I 2015 var 126 
personer med på slike omvisninger.

Miljø og klima

Det tas vannprøver fra i alt 54 punkter på eksisterende 
aktive og nedlagte deponier. Totalt tas det rundt

250 vannprøver
 hvert år. Hver av prøvene analyseres 

på mange ulike parametere.
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PRØVETAKING AV SIGEVANN PÅ NEDLAGT DEPONI 
PÅ BREIMYR I VENNESLA
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Returkraft har i løpet av 2015 
gjennomført en rekke tiltak for å 
tilpasse seg nytt selvkostregelverk. 
Dette gjelder ikke minst økningen 
av andel husholdningsavfall ved å 
erstatte lavt betalt næringsavfall 
med treavfall fra husholdningene i 
eierselskapene og en sterk økning 
av mengde bedre betalt farlig 
næringsavfall (olje, maling mv). 

Prisnivået for restavfall fra næring 
øker også som følge av reduserte 
leveringsmuligheter og økte priser 
i Sverige. Flere av de private 
næringsavfallsaktørene i Agder 
får ikke lenger levere restavfall 
til Returkraft, eller har fått sterkt 
redusert leveringsmengde fra 
årsskiftet. 

For øvrig bidrar lavere elektri-
sitetspriser negativt og fallende 
rentekostnader positivt til drifts-
resultatene i 2015, og det er også 

svært positivt at selskapet har 
opprettholdt høy driftsregularitet, 
høy behandlingskapasitet og høy 
energiproduksjon. Returkraft vil 
over tid få en lavere andel lån med 
bundet (og høyere) rente og en økt 
andel med flytende (og per i dag 
lav) rente. 

GOD UTVIKLING
Returkraft hadde en svært god 
utvikling i 2015 og fikk totalt sett 
et regnskapsmessig overskudd på 
6,8 mill. kr. Endringer i nasjonalt 
lovverk medførte likevel at selska-
pet fikk et driftsmessig underskudd 
i den konkurranseutsatte delen 
av virksomheten og måtte belaste 
egenkapitalen med et tap på 14,8 
mill. kr. 

På den annen side ble 21,5 mill kr 
overført til å dekke tidligere under-
skudd på selvkostvirksomheten 
– det vil si behandling av hushold-
ningsavfall fra eierselskapene.

Selv om selskapet fortsatt har 
utfordringer i et tøft marked er 
utviklingen svært positiv og Retur-
kraft er også en avgjørende faktor 
for at Agder Energi fortsetter 
utbyggingen av fjernvarmenettet. 
Ekstra gledelig er det at sykefra-
været er rekordlavt og driftsregula-
riteten langt over det som ble lagt 
til grunn da anlegget ble planlagt.

VI HAR GRUNN TIL Å VÆRE STOLTE 

OVER Å VÆRE MEDEIERE I ET SLIKT 

MØNSTERANLEGG!

Returkraft på god vei 
mot bedre tider

FRA UNDERVISNINGSROMMET 

RØYSA PÅ RETURKRAFT
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Benytt muligheten
til å profilere din be

drift og

informere kundene
om hvilke tilbud som

finnes.

For bestilling:

Kontakt din faste mediekonsulent eller annonser@agderposten.no

TRENINGSSENT
ER - KURS - FR

ISØR - HUDPLE
IE - HELSEKOS

T

TRIM&HELSE
og personlig pleie

Innrykk i avis
16. og 23. januar.
Bestillingsfrist fre

dag 13. januar.

TILBUD: 2 FOR 1

7

Lørdag 10. januar 2015

NYHETER

liarder i langsiktig
gjeld, og inn-

gått fastrenteavtal
er som koster

dyrt. Samlede rentekostnade
r i

2013 var over 60 millioner. Av-

dragene er ikke be
gynt å løpe.

Etter det Agderpos
ten forstår,

planlegges det der
for også kon-

takt med de to långiverne,

Nordea og Kommunalbanken,

for å forhandle om
en restruktu-

rering av gjelden.

– Kan dere få med banker og

bakenforliggende
eierkommu-

ner med på en gjeldssan
ering?

– Nei, jeg tror ikke det. De

signalene jeg har f
ått hittil, til-

sier at det sitter la
ngt inne, sier

Vågsnes.

Egenkapitalen til forbren-

ningsanleggselskapet Re-

turkraft vil være tapt i

årets fjerde kvartal. Nå

igangsettes redningsak-

sjonen.

PÅL YNGVE BERG

pyb@agderposten.no 900 71 730

Styreleder Tormod Vågsnes be-

krefter pengebeho
vet, og sier at

selskapet nå aller f
ørst vil be ei-

erne om å få konvertere et
an-

svarlig lån på 40 millioner ny

egenkapital.
– Dersom det ansvarlige låne

t

gjøres om til ny egenkapital, h
ar

vi ikke bruk for m
er i 2015, sier

Vågsnes.

Varsler nytt unders
kudd

Ifølge aksjonærav
talen utvidet

de seks eierselskap
ene aksjeka-

pitalen fra 100.000
til 10 millio-

ner kroner i desem
ber 2007. I

tillegg ga eierne Returkraft
et

ansvarlig lån på 40
millioner.

Agder Renovasjon andel av

dette, som nest største aksjo-

nær, er til sammen 16 millioner

– 12,4 millioner i lån og 3,4
mil-

lioner i aksjekapita
l.

Allerede på et ekst
raordinært

representantskaps
møte i Agder

Renovasjon 10. februar vil det

bli gitt en oppda-

tert, skriftlig ori-

entering om situa-

sjonen.
Den mulige

gjeldskonverterin-

gen vil bli satt på

dagsorden i et or-

dinært represen-

tantskapsmøte i april.

Deretter, varsler V
ågsnes, vil

det bli utarbeidet e
n strategi for

å utrede mulige redningspakk
er

som kan legges frem på Retur-

krafts generalforsa
mling i juni.

Han tror også det må til en ek-

straordinær gener
alforsamling

til høsten.
Styrelederen i Agd

er Renova-

sjon og Returkraft vil ik
ke røpe

for mye om hva slags grep som

er aktuelle, men det synes klart

at eierne på et tids
punkt vil bli

bedt om å vurdere å gå inn
med

friske millioner.

Returkraft har budsjettert

med et under-

skudd på 12,5

millioner inne-

værende år. Det

betyr at det

samlede minus

siden 2009, om

fjoråret ender i

balanse, runder

100 millioner i 2015.

– Situasjonen er kjempekre-

vende, innrømmer Vågsnes,

som til tross for et stren
gere re-

gelregime fortsatt håper at
det

vil åpenbare seg e
t handlings-

rom som gjør det lettere å k
om-

me opp av sumpen.

Vil forhandle med
banker

Anlegget kostet 1
,5 milliard å

bygge. Returkraft
har 1,43 mil-

Trenger 40 millioner

REDNINGSAKSJON:
Styreleder Tormod Vågsnes og forbrenningsanlegg

selskapet Returkraf
t trenger 40 millioner i løpet av året. Bildet er tatt v

ed

en annen anledning.
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«Situasjonen

er kjempe-
krevende»

l Returkraft-anlegget ble etablert av seks kommunale avfallsselskap

på Sørlandet, der Avfall Sør (Kristiansands-regionen) og Agder Reno-

vasjon (Arendal, Grimstad, Arendal) er største eiere.

l Anlegget kostet 1,5 milliard kroner, og ble i sin helhet lånefinansi-

ert. Delvis med store, dyre fastrentelån. Returkraft hadde i fjor over

60 millioner i rentekostnader. Avdragene er ennå ikke begynt å løpe.

l Minusresultatet før skatt ble i 2013 på 32,3 millioner. Selskapet har

samlet gått med 90 millioner i underskudd i årene 2009–2013. Pen-

gene skal hentes inn gjennom heving av avfallsgebyrene.

l Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har stadfestet selvkost-

prinsippet i en ny forskrift. Dette betyr at innbyggerne ikke lenger skal

betale mer enn det faktisk koster å håndtere husholdningsavfallet.

l Dersom Returkraft ikke makter forpliktelsene sine, sitter kommune-

ne Arendal og Kristiansand risikabelt til med sine garantier på hen-

holdsvis 486 og 753 millioner av gjelden.

Returkraft-saken
FAKTA

Regjeringen vil om kort tid sende på hø-

ring et lovforslag om å åpne for søn-

dagsåpne butikker. Forslaget møter alle-

rede hard motstand. – Vi er nå klare for å

sende et forslag ut på høring, sa kulturmi-

nister Thorhild Widvey (H) da hun orien-

terte pressen om forslaget fredag. Widvey,

næringsminister Monica Mæland (H) og

arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) møt-

te fredag partene i arbeidslivet om regje-

ringens forslag. – Regjeringens utgangs-

punkt er at tilbud og etterspørsel egner

seg bedre enn lovverket til å regulere bu-

tikkenes åpningstider, sier kulturministe-

ren. Regjeringen kan regne med støtte fra

Venstre i Stortinget, men Venstre vil gi

kommunene makt til å bestemme om det

skal åpnes for søndagsåpent. ©NTB)

– Tilbud og ettersp
ørsel bør regulere

åpningenAGDERPOSTEN

pusse opp?

MØT OPP OG DELTA I ÅRETS STORE
MESSEKONKURRANSE PÅ BOLIGMESSEN

VINN HUS OG GARASJE
FOR 1.3 MILLIONER KRONER

La din boligdrøm bli virkelighet - hedalm-anebyhus.no

FOR 1.3 MILLIONER KRONER
La din boligdrøm bli virkelighet

spørotto facebook.com/boligmesse

#boligmesse boligmesse.no

besøk norges største

boligmesse
i gimlehallen 27. feb. - 1. mars

Fredag kl. 12–19 Lørdag kl. 10–18 Søndag kl. 10–17
Voksne kr 100,– Honnør/student kr 50,– Barn u/16 gratis

3 haller med alt til boligen!
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Vegårshei Sparebank
mer enn tredoblet over-
skuddet, og har ikke
levert så gode resultater
siden 2010.

PÅL YNGVE BERG
pyb@agderposten.no 900 71 730

Fylkets mest omtalte bank de
siste årene måtte tapsavsette
23,3 millioner kroner etter eks-
banksjefens straffbare utlåns-
handlinger.
Nå er smilene i

ferd med å vende
tilbake. Da repre-
sentantskapet
fikk tallene på
bordet torsdag,
kunne de glede
seg over et over-
skudd før skatt på
7 millioner kroner i 2014, mot
2,3 millioner året før.

– Svært fornøyd
De som hadde trodd at de store
banksjeftapene ville føre dem
inn i fusjonsfanget på storebror
Sparebanken Sør, må nok vente
enda en stund.
Ifølge styret, med tidligere

Sør-topp Hans A. Iversen som
leder, går det nemlig så bra at
de har et godt grunnlag for å

drive videre som selvstendig
bank.
Banksjef Jan Birger Stebekk

er storfornøyd med at de kan
legge 5,6 millioner til side. Ban-
ken hadde 25 millioner i drifts-
inntekter i fjor, og egenkapita-
len har nå passert 68 millioner
kroner.
– Vi er svært godt fornøyd

med resultatet for 2014. Under-
liggende drift er i likhet med
foregående år god, men det er
første gang siden 2010 at vi le-
verer et overskudd på dette ni-

vået, sier han.
Men etter-

dønningene et-
ter år med
spektakulære
og ulovlige ut-
lån har ikke
stilnet helt hen.
Størrelsen på
misligholdte

engasjementer er ifølge årsbe-
retningen fortsatt svært høyt,
og «banksjefsaken» er et be-
grep som fortsatt går igjen i
årsberetningen.

Lavere tap
Stebekk understreker overfor
Agderposten at misligholdet er
høyt prioritert og trolig vil bli
betraktelig redusert i 2015.
Bankens driftsresultat før

tap ble på 8,4 millioner i 2014,

og tapene forventes å bli enda
lavere de kommende årene.

Ikke ta risiko utenfor
«Bankens retningslinjer er at vi
ikke skal ta risiko utenfor vårt
kjerneområde», understrekes

det i årsberetningen.
Vegårshei Sparebank kan og-

så glede seg over at ren kjerne-
kapitaldekning nå er over 14
prosent, noe som er et kraftig
byks opp siden 2012. Da lå Ve-
gårshei-banken nede på 8-tallet.

Forvaltningskapitalen var
ved utgangen av 2014 på 866
millioner. Det er en nedgang på
29 millioner, og forklares med
streng balansestyring og over-
føring av utlån til Eika Bolig-
kreditt.

Tilbake etter storsmell

REISER SEG: Banksjef Jan Birger Stebekk kan glede seg over det største overskuddet siden 2010, og kan
igjen putte flere millioner inn i eget fond. FOTO: ERIK HOLAND

«Vi er svært
godt fornøyd
med resultatet
for 2014»

En presset Tormod Vågsnes
(KrF) trekker seg fra styrele-
dervevet i enten Returkraft
eller Agder Renovasjon.

PÅL YNGVE BERG
pyb@agderposten.no 900 71 730

Dette er konklusjonen etter
tirsdagens styremøte i økono-
misk hardt pressede Retur-
kraft. Vågsnes har lenge vært
kritisert for å inneha begge
styreledervervene i de to sel-
skapene, og at det kan bli pro-
blematisk å håndtere krys-
sende interesser i en situasjon
der Returkraft er i pengetrøb-
bel.
Grimstad-ordfører Hans

Antonsen (V) ga på represen-
tantskapsmøtet i Agder Reno-
vasjon nylig klar beskjed om
at han forventet et skifte i
Returkraft-styret på selska-
pets neste generalforsamling.
Vågsnes er innforstått med

at hans tid er ute i et av selska-
pene, men er i dialog med
Arendals-ordfører Einar
Halvorsen (H) og vil ikke røpe
hvilket av vervene som er mest
aktuelt å forlate.

– Jeg er uenig i at dobbelt-
rollen er et problem, men nå
føler jeg presset på min person
er så stort at jeg skal sørge for
at dobbeltrollen opphører. Jeg
kommer derfor til å trekke
meg enten fra Agder Renova-
sjon eller Returkraft, sier den
profilerte KrF-politikeren.
Returkraft, med 1,5 milli-

ard kroner i gjeld, sliter med
skyhøye renteutgifter, og vil
fra 2016 ikke være i stand til å

håndtere avdragene.
Selskapets egenkapital vil

være tapt i løpet av året, og
det er behov for 40 millioner i
ny aksjekapital. Dette skal
skje ved å konvertere et an-
svarlig lån, om eierne vil.
I tillegg må Returkraft, iføl-

ge et internt notat, tilføres 135
millioner i friske penger frem
til 2025. Forbrenningsanleg-
get har gått med 94 millioner
i minus siden 2009.

Presset styreleder trekker seg

TREKKER SEG: Tormod Vågsnes synes ikke selv det er problematisk
at han er styreleder i både Returkraft og Agder Renovasjon.

Fire måneder etter at tre personer ble
drept i en ulykke på en anleggsplass (bil-
det) på Geilo i Buskerud, ble det i januar
fortsatt funnet udetonert dynamitt på ste-
det. – Det er jo godt man oppdaget det før
man startet opp igjen på anleggsplassen

og før man begynte å grave der, sier avde-
lingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
til NRK. Ulykken på Geilo den 3. september
2014 var fjorårets verste arbeidsulykke. Tre
menn mistet livet i det som var en spreng-

ningsulykke i forbindelse med arbeid på
riksvei 7.Ved første opprydding etter ulyk-
ken ble det avdekket et par hull med dyna-
mitt som ikke var gått av. Men ved an-
leggsoppstart på stedet skal i tillegg nes-
ten 10 kg dynamitt ha blitt funnet.(©NTB)

Udetonert dynamitt funnet på ulykkessted
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SYNSPUNKT
Returkraft er et samarbeidspro-sjekt mellom et stort flertall avkommunene på Agder gjennomsine respektive avfallsselskap.Arendal, Grimstad og Frolandkommune er eiere gjennomAgder Renovasjon IKS. Retur-kraft er et miljøprosjekt og etsvar på myndigheters deponi-forbud og oppfordring om atregionene skal kunne håndteresøpla si selv. Vi ønsker ikkeseks-sju tusen lastebiler medsøppel per år på E18 fra Sørlan-det til Sverige.En slik investering må målesi et langsiktig perspektiv. Bådekapasitetsmessig og kvalitets-messig er anlegget ment å varelenge.

Regionen har fått ett avEuropas beste forbrenningsan-legg med verdens beste rense-teknologi, noe som gir sværtlave utslipp. Dette begynner nåå betale seg ved at godt betaltekontrakter for farlig avfallkanaliseres vår vei.
Styret skal ha honnør for kløktog «stayerevne» i sitt langsikti-ge arbeid, som nå begynner åvise seg i svært hyggelige øko-nomiske prognoser for selska-pet, langt bedre enn hva talleneviste bare for kort tid siden.Returkraft fortjener gode ogdedikerte eiere, spesielt nårnegative endringer i eksogenerammebetingelser inntrer. Detvil si endringer i rammebetin-gelser vi ikke har kontroll over.Eksempler på dette kan værehøykonjunkturen før finans-

krisen, som fordyrer investe-ringene våre kraftig, som ren-tefallet etter finanskrisen2008/2009, som kaster etnegativt skinn i etterpåklok-skapens lys på fastrentelånet viopptok før denne tid, og somforskriftsendringen vedtatt avden blåblå regjeringen somendrer spillereglene når detkommer til fordeling av kost-nader av forbrenning mellomhusholdnings- og næringsav-fall midt i driftsperioden forallerede etablerte anlegg.Det er i slike vanskelige tidergode og dedikerte eiere stårsammen med selskapet ogarbeider for det beste for vårtfelles miljøprosjekt.
I Vest-Agder har eierne værtryddige, men i Aust-Agderfremstår enkelte av kommune-ne svært uprofesjonelt i saken.Sett utenfra synes det som ombåde Grimstad og Frolandkommune har ønsket å løpe frasitt ansvar, selv om Grimstadmed nød og neppe har falt nedpå riktig side så langt. Det ersvært urovekkende.Å ville løpe fra sitt ansvar iet prosjekt som alle har værtenige i og samarbeidet om, for-di man møter uventede skjær isjøen, bør være utenkelig ogbryter med det tillitsbasertesystemet vi har lang tradisjonfor i offentlig sektor i Norge.En svært negativ holdningtil prosjektet, fremkom da ogsåfra Grimstad og Froland imandagens representantskaps-møte i Agder Renovasjon IKS.Jeg satt selv som observatør imøtet og overvar det hele.

Ett av spørsmålene på møtetdreide seg om konvertering avet ansvarlig lån på 40 millionerkroner til aksjekapital.(For Agder Renovasjon dreierdet seg om totalt 12,4 millionerkroner).
Agder Renovasjon har alle-rede gitt lånet og en konverte-ring har ingen økonomisk be-tydning for Agder Renovasjonog absolutt ikke for selskapetseierkommuner.Likevel velger representante-ne fra de to nevnte kommune-ne, Hans Antonsen (V) ogMari Mykland (Sp), å proble-matisere hvorvidt det var be-hov for konvertering.Frolands representant gikkså langt som å si at: «..dette erbare noe en ønsker for at detskal se bedre ut i papirene tilReturkraft..». Da tenkte jeg aten skal høre mye rart før ørenefaller av!

Selvsagt er dette en omdefine-ring en gjør for å styrke selska-pet, og det bør være i alle eieresinteresse å være med på det.Selv om revisorfirma kan slåfast at et ansvarlig lån kan like-stilles med aksjekapital isolertsett, er det langt fra likegyldighvilken strategi vi velger.Tvert om kan det over tidvære helt avgjørende hvilkenstrategi vi velger. Ute i konkur-ransen med andre forbren-ningsselskap om de gode kon-traktene, vil det være av storbetydning om «sysakene er iorden» eller om selskapet stårmed negativ egenkapital.Det er en viktig indikatorsom alle oppdragsgivere sjek-

ker hos sine leverandører, spe-sielt når det gjelder lange opp-drag. Det vet jeg svært godt, dajeg selv arbeider i oppdrags-forskningsbransjen.Den som ikke har sysakene iorden stiller bak i køen om til-deling av prosjekt, med mindreen på andre faktorer er så su-veren at oppdragsgiver velger åse bort fra dette forholdet.
For Returkraft som skal kjempeom langsiktige kontrakter, vilselvsagt presentasjonen avkapitalsituasjonen ha stor be-tydning. At ikke representan-ten fra Froland, Mari Mykland,forstår det er urovekkende.Hun skulle selvsagt ha sagt:«..selvsagt støtter vi konverte-ring av lånet når det er til detbeste for vårt felles miljøpro-sjekt».
Når da også Grimstads ord-fører, Hans Antonsen, klarer åsi at saksfremstillingen er rote-te og at det er nye opplysningersom er kommet frem, rimerdette ikke helt.Revisjonsrapporten fraKPMG har vært tilgjengelig forpartene i noe tid. Her fremstårrepresentanten som unødven-dig negativ og lite opplyst. Deter forskjell på å være negativog kritisk. Kritiske må vi gjer-ne være. Det er kanskje ogsånoe Agderpostens utsendte børtygge litt på.

Flertallet i representantska-pet støttet ikke disse represen-tantenes synspunkter. Likeveler det disse som blir referert iavisens papirutgave dagen et-ter. Ingen kritiske tanker her,nei.

Grimstad-ordføreren gjentar ogsåsin kritikk av styrelederTormod Vågsnes’ (KrF) dob-beltrolle som styreleder i AgderRenovasjon IKS og Returkraft,en kritikk som over tid harvært så sterk at styreleder medsete i Aust-Agder etter hvertvalgte å gå av. Bare for å bli er-stattet av styreleder i AvfallSør, altså fra Kristiansand.Forstå motivet bak, den somvil!
Antonsen mener det erumusikalsk av valgkomiteen åinnstille Avfall Sørs styreledersom ny styreleder for Retur-kraft etter Vågsnes. Men leggmerke til at et flertall i repre-sentantskapet ikke støtterAntonsen i sin kritikk. Det for-står jeg godt. Det skulle baremangle at ikke de to største ei-erne skulle ha mest makt i sty-ret gjennom å inneha styrever-vet annenhver gang. Noe annetville være utenkelig. Alt enoppnår ved å presse Vågsnesut, er å skyve maktsentra vest-over før tiden. Godt jobbet!

Rotet som fremstår i Returkraft-saken har Grimstad og Frolandkommune stått for selv, frastart til slutt. Men bekymrin-gene over deres atferd er det viandre som sitter tilbake med.Hva dette vil få å si for fremti-dige regionale samarbeidspro-sjekter, er vanskelig å spå. Menmin respekt har de ikke.Nina JentoftVaraordførerkandi-
dat Arendal Ap
Styremedlem iAgder Renovasjon

IKS

Returkraft er vårt svar på myndigheters deponiforbud og oppfordring om at regionene selv skal

håndtere søpla. Vi ønsker ikke flere tusen lastebiler med søppel pr år på E18 fra Sørlandet til Sverige.

Returkraft, eierne og moralen

Vår region har fått ett av Europas beste forbrenningsanlegg med verdens beste renseteknologi, noe som gir svært lave utslipp, skriver Nina Jentoft.
FOTO: ERIK HOLAND
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Returkraft klarer ikke avdrage
ne:

En forlengelse av av-

dragsperioden på milli-

ardlånet kan ifølge Re-

turkraft-styret langt på

vei løse likviditetsproble-

mene i selskapet.

PÅL YNGVE BERG

pyb@agderposten.no 900 71 730

Avfallsforbrenningsselskapet er

i pengetrøbbel, og har lett etter

mulige driftsmodeller som kan

løse krisen i selskapet.
En analyse viser imidlertid,

ifølge referatet fra styremøtet

24. mars, at Re-
turkrafts utfor-
dringer ikke
kan løses over
driften. Ingen
av scenarioene
gir tilstrekkelig
kontantstrøm
til å innfri for-
pliktelsene.
Agderposten

har tidligere
fortalt at selskapet har bedt ei-

erne konvertere et ansvarlig lån

på 40 millioner til ny aksjekapi-

tal.

Frigjør over 20 millioner

Det som kan bli det neste og

viktigste steget for å redde sel-

skapet er å få forlenget avdrags-

tiden på to langsiktige lån på til

sammen 1,43 milliarder.
Avdragene skal betales for

første gang i år. Men med da-

gens løpetid vil ikke selskapet

makte det årlige avdraget på 80

millioner kroner allerede i 2016.

Styret har derfor bedt admi-

nistrasjonen utrede en mulig

restrukturering av lånene ved å

gjøre tilbakebetalingstiden lik

avskrivningsperioden.
Ved å utvide nedbetalingsti-

den fra 20 til 27–28 år vil sel-

skapet kunne bedre den årlige

likviditeten med 20 til 25 milli-

oner kroner.

Avdragene er større
– I dag er avdragene mye større

enn avskrivningene, og det er

ikke nødvendigvis rimelig ut fra

et generasjonsperspektiv. Altså

hensynet til at dagens brukere

av anlegget ikke skal belastes

med uforholdsmessig høyere

kostnader enn de fremtidige

brukerne, all den tid både da-

gens og de framtidige brukerne

får samme nytte av anlegget,

sier Returkraft-sjef Odd Terje

Døvik.
– Hvilken effekt vil avdrags-

forlengelse ha på årsresultatet?

– Det vil påvirke renteutgif-

tene, ved at lånene ikke minker

like fort som det ellers ville

gjort, svarer Døvik.
En restrukturering av lånene

vil ifølge styret bare langt på vei

løse likviditetsproblemene.

Vil sikre likviditet
«Gitt at regelverket (selvkostre-

gelverket, red.anm.) blir stående
i sin nåværende
form vil det i
2016 i tillegg til
eiernes gjelds-
konvertering
være behov for
ytterligere styr-
king av egenka-
pitalen, uten at
det på dette
tidspunktet er
mulig å si noe

sikkert om omfanget», skriver

styret 24. mars.
Døvik opplyser imidlertid til

Agderposten mandag at en for-

lenget nedbetalingstid vil sikre

kontantstrøm og dermed likvi-

ditet, og at det ser ut som at det

ikke er behov for enda mer kapi-

tal fra eierne.
– Utviklingen av egenkapita-

len vil være avhengig av hvor

selvkostforskriften ender opp,

samt hvor godt vi lykkes med

den konkurranseutsatte delen

av virksomheten. Her har det

siden 24. mars skjedd at vi har

landet flere viktige avtaler, som

vil forbedre resultatet både i

2015 og i kommende år. Der-

med kan det se ut som om en

konvertering av 40 millioner er

nok til å sikre positiv egenkapi-

tal i overskuelig framtid, sier

toppsjefen.

Varsler fornyet selvkostkamp

Returkraft nekter for øvrig å gi

opp striden med Klima- ogMil-

jødirektoratet om den nylig pre-

siserte selvkostforskriften. På

bakgrunn av analyser gjort av

Deloitte Advokatfirma varsles

det i styrereferatet fornyet

kamp.
«Styret finner de juridiske

vurderingene og konklusjoner i

Deloittes notat meget interes-

sante og mener det er grunnlag

for å utfordre Miljødirektoratet

i selvkostsaken. For ikke å for-

styrre kommunikasjonsproses-

sen med det politiske miljø på

Stortinget besluttet styret å

skyve utsendelsen av brevet noe

frem i tid», heter det i styrerefe-

ratet.

Uavklart
«Styret konstaterer at situasjo-

nen omkring det nye selvkostre-

gelverket fremdeles er uavklar-

te. I denne situasjonen ønsker

man å legge et forsiktighets-

prinsipp til grunn, og ta høyde

for at både forskrift og veileder

blir stående slik de p.t. forelig-

ger», konkluderes det.

Dette er kriseplanen

FRIGJØR MILLIONER: Løsningene på Returkraft-problemene kan bli at avdragsperioden forlenges med sju

til åtte år.

«Det vil påvirke
renteutgiftene,
ved at lånene
ikke minker like
fort som ellers»

Mandag 20. april
Kl. 09:00 Innlegg møte PBL

Kl. 11:30 Møte fylkeskultursjefen

Kl. 13:00 Møte utbyggerselskap

Kl. 13:45 Møte innbygger i Grimstad

Tirsdag 21. og onsdag 22. april

Fri for privat avtale.

Torsdag 23. april
Kl. 08:30 Møte om SS Sørlandet

Kl. 10:30 Møte Kildenkonferansen

Kl. 12: Forelesninger og årsfest på

UiA.

Fredag 24. – søndag 26. april

Høyres landsmøte på Gardermoen.

Mandag 27. april
Kl. 12:00 Konferansier Kildenkonfe-

ransen
Kl. 18:00 Jerv – Brann, Levermyr

stadion!!

Tirsdag 28. april
Kl. 09:00 Konferansier Kildenkonfe-

ransen.

Stortingsrepresentant
Svein Harberg (H)

MIN
UKE
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Gratis befaring/tilbud: 815 00 570 • kjellsmarkiser.no

GRATIS MONTERING
til 30/4 ved kjøp over kr 15.000,-

VELVÆRE
Bli med å profilere din bedrift i årets velværetema!

Våren nærmer seg!

Dette inkluderer to innrykk i avis fredag 24.4 og torsdag 30.4

på temasider. Profilering i velværeguiden på våre nettsider i

perioden 24. - 30.4.

Bestillingsfrist er onsdag 22. april

*Alle priser er eks. produksjon og mva.

Kontakt oss på tlf. 37 00 38 00 eller

send e-post til annonser@agderposte
n.no

Pakkepriser:
Liten modul (71 x 80) i farge, samt nettannonsering til kr 3.400,-*

Stor modul (144 x 80) i farge, samt nettannonsering til kr 4.400,-*

FRISØR - KOSMETIKK - PARFYMERI - HUDPLEIE - HELSE
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Grimstad Adressetidende

Sigbjørn Sødal og Frank Reichertgår nå videre til andre valgom-gang i rektorvalget ved UiA.Dette er fordi ingen av de opp-rinnelige fem kandidatene fikkde nødvendige 50 prosent avstemmene i første omgang.– Jeg synes dette er blitt veldigspennende, sier Frank Reichert.Han er veldig glad for og sy-nes det er spesielt å få en sliktillit.
– Underveis har jeg forsøkt åfokusere på sak, som for eksem-pel på at vi kan bli best i Norgepå undervisning. Dette vil jegogså ta med videre i valgkam-pen. Jeg er også glad vi har hatten slik valgkamp vi har hatt. Dethar gitt både oss og egentlig alleen god mulighet til å fokuserepå og snakke om saker som an-går UiA og universitetets fram-tid. Så takk til alle så langt, sierhan.

Sødal vil takke de tre somikke er med lenger for en godvalgkamp.
– Ellers synes jeg selvsagtdette var veldig hyggelig. Nå serjeg egentlig bare fram til valgom-gang nummer to. Både FrankReichert og jeg er habile kandi-dater, så dette blir veldig spen-nende. Jeg synes også det er spe-sielt å bli vist slik tillit fra såmange – og at valgoppslutnin-gen er så stor – det er viktig fordemokratiet, sier Sigbjørn Sødal.Andre valgomgang blir nåholdt i perioden 20.–27. mai.– For min del vil jeg gratule-rer alle kandidatene med en godførste valgomgang. Jeg synes allehar gjort en formidabel valg-kamp. De har stått på og skaptet engasjement som gjenspeilerseg i valgdeltakelsen–som altsåer større enn ved forrige rektor-valg, sier valgstyrets leder BirteSimonsen.

– At vi måtte ha en andrevalgomgang var for så vidt for-ventet, men det gjør også at denvidere valgkampen blir veldigspennende, sier hun.– Personlig synes jeg også atdet engasjementet som valgkam-pen totalt sett har skapt viser atnettopp valg til denne posisjo-nen er noe som kan skape etstort og positivt engasjementblant universitetets ansatte.

Reichert viderei rektorvalget

VIDERE. Frank Reichert.

Terje Stalleland (Frp)og Odd Bjørn Næss (V)synes ikke kommune-styret bør si ja tilReturkrafts ønskeom å konvertere låntil aksjekapital.
De to politikerne sitter i eierskaps-utvalget, som nylig behandlet sa-ken om ønsket fra Returkraft AS.Sammen med Andrea Røyrøy Bein-set (Ap) vedtok de enstemmig åstøtte seg til rådmannens anbefa-ling, som går ut på å si nei til åkonvertere ansvarlig lån til aksjeka-pital.
I vedtaket

oppgir utval-
get to grunner
til at de støt-
ter rådman-
nen.
– Den ene er at en konverteringikke vil gi en reell styrking av Re-turkraft AS. Det betyr kun at sel-skapet kan drive litt lenger uten åmåtte begjære oppbud. Om kon-vertering skjer, vil det bli behov forytterligere tilførsler av midler frem-over, hvis selskapet skal fortsettesin virksomhet, forklarer Næss.– Den andre grunnen er at detGrimstad kommunes ansvar å iva-reta innbyggernes økonomiske in-

teresser, sier han, påpeker at detuklarheter om en rekke forhold.
– Vil gi høyere avgifter– Uansett hva som eventuelt skjermed refinansiering, tilførsel av nykapital, endringer i selvkostbereg-ning og så videre, vil det bety stadighøyere renovasjonsutgifter forkommunens innbyggere. Det er et-ter eierskapsutvalgets mening ikkeakseptabelt, heter det i vedtaket.Hvis Returkraft ikke får konver-tere lån til aksjekapital, er det mu-lig at det går mot oppbud for sel-skapet. Derfor vedtok utvalget ogsåat det skal utarbeides et notat tilkommunestyret om konsekvensene

ved et oppbud.
– Vi tror det

vil være flere
fordeler enn
ulemper ved
et oppbud.
Det vil bli endel usikkerhet og endringer, menlangsiktig vil det være det beste,sier Stalleland.

– Anlegget står der, og det kom-mer til å stå der. Folk vil ikke mer-ke noe til det, men det vil bli noeuro. Om det blir oppbud, vil det blien ny eierkonstellasjon, sier Stal-leland.
Han varsler at Fremskrittsparti-ets gruppe i kommunestyret kom-mer til å støtte rådmannens forslag

til vedtak. Om flertallet gjør detsamme, vil Grimstads representan-ter i Agder renovasjon være bundettil å følge dette vedtaket.– Froland vil gå imot, og Arendalvil være for. Det betyr at Grimstader på vippen, sier Stalleland.Grimstad er indirekte medeier iReturkraft gjennom eierskapet iAgder renovasjon, som eier en delav Returkraft AS.

Kan komme til å si jaNæss og Stalleland er enige om atgrunnlaget for å ta en beslutninger altfor dårlig. Det mente også

flere i formannskapet da saken varoppe der nylig. Selv om eierskaps-utvalget nå mener det riktige er åsi nei til konvertering av lån, betyrikke det at det alltid vil være slik.– Det kan hende vi sier ja til kon-vertering når alle fakta er på bor-det, men nå kan vi ikke det, sierNæss.
– Kommunestyret bør ikke ta enavgjørelse de er usikre på, sier han.Saken skal opp i kommunestyretmandag kveld.

Martin Haugenmartin.haugen@gat.no

Sier nei til Returkraft■ Eierskapsutvalget støtter rådmannens syn på saken om lån

UVISST. Terje Stalleland (t.v.) og Odd Bjørn Næss synes fremtiden for Returkraft AS virker svært uviss, selv om lån blir konvertert.

OPPBUD. Det kan gå mot oppbud for Returkraft AS. Terje Stalle-

land tror det kan være en god løsning.
FOTO: EIVIND K DOVIK

«Vil ikke gi reellstyrking av Returkraft»
Odd Bjørn Næss

Våre leveraaanddører er tilsteedeeemed gode

ttiillbbuudd, ttiippss oogg rråååådd oomm vviinndduueerr. EEEEEEnnkkeell sseerrvveerriinnggg.

Velkommen til en vindusprat!

Med nye vinduer vil du sspppppare energgi i flere åårtier

fremover! Vi kommer hjjeem til deg og tarr mmmål.

Spør oss eller besstill grattiis vindussjjeekk på:

carlsenfritzoe.no/vindussjekkskje
ma

ARENDAL
Frolandsveien 174, 4847 Arendal

Tlf.: 37 00 70 00 – Åpent: 7-18 (9-15).

www.carlsenfritzoe.no

SUPERPRISER OG
GRATIS VINDUSSJEKK

LEVERANDØRBESØK OG SERVERING

TORSDAG 21. MAI
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RETURKRAFT-KRISEN

Grimstad-politikerne av-

slørte stor skepsis til Re-

turkraft, og utsatte be-

handlingen av en om-

stridt redningsplan til et

eget møte i juni.

PÅL YNGVE BERG

pyb@agderposten.no 900 71 730

Selv om administrerende direk-

tør Odd Terje Døvik og styrele-

der Tormod Vågsnes hadde tatt

turen til rådhuset mandag kveld

for å be om nødvendig hjelp, av-

dekket kommunestyremøtet

både frynsete tillit
og svekket tro på
at avfallsforbren-
ningsselskapet
skal klare brase-
ne.
Et overveldende

flertall, 33 mot 2
stemmer, vedtok
deretter å utsette
hele spørsmålet
om å konvertere 40 millioner

kroner til ny aksjekapital. Bare

to av Høyre-representantene

ville omgjøre lånet nå.

Avviste snuoperasjon

Dette skjedde til tross for at Dø-

vik fortalte at rykende ferske

prognoser viste at selskapet et-

ter hvert vil gå i pluss også i den

konkurranseutsatte næringsde-

len og gjenetablere en egenkapi-

tal på 50 millioner i 2025.

Det ble tilløp til dramatikk da

Lars Erik Ødegården (Frp) an-

klaget ordfører Hans Antonsen

for å ha snudd i synet på Retur-

kraft, og hevdet han var inhabil

til å behandle saken etter å ha

anbefalt lånekonverteringen på

det forrige representantskaps-

møtet i Agder Renovasjon.

Ordføreren tok umiddelbart

ordet, og tilbakeviste blankt at

han hadde skiftet mening.

– Ikke skiftet mening
– Det er usant at jeg skal ha

snudd og skiftet mening. Jeg er

konfrontert med det. Det er

ufint. Det finnes heldigvis web-

opptak fra 18. juni i fjor der jeg

sier det samme som nå, repli-

serte Antonsen.
Han foreslo deretter utsettel-

se av saken til et eget kommune-
styremøte 8. ju-
ni. Da håper
Grimstad-politi-
kerne å få flere
svar og en hel-
hetlig løsning for
selskapet, slik at
de får et bedre
beslutnings-
grunnlag til å
vedta et ja eller

nei.
Returkraft-saken utløste

stort engasjement i kommune-

styret, og ble diskutert i over én

time før ordføreren satte slutt-

strek.
Saken har også vært utsatt for

den rene slålåmbehandling

gjennom styrer og utvalg i

Grimstad. Fra et kontant nei i

eierskapsutvalget, via et tvilen-

de ja i formannskapet, til stor

skepsis og utsettelse i kommu-

nestyret.
Utgangspunktet for behand-

lingen var Grimstad-rådman-

nens klare fraråding til å kon-

vertere.

Åpner for utsettelse

Det fremkom også at selskapet

nå åpner for å utsette saken til

over sommerferien, etter tidli-

gere å ha sagt at konverteringen

må være på plass til generalfor-

samlingen 16. juni.
Styret i Returkraft satser, i

tillegg til konvertering av det

ansvarlige lånet, på å forlenge

lånetiden med sju-åtte år. Det

vil bedre likviditeten med rundt

22 millioner i året.
I tillegg erstattes ordinært

næringsavfall fortløpende med

farlig avfall, noe som gir langt

større inntekter.

Utsatte redningsaksjon

BLE UTSATT: Administrerende direktør Odd Terje Døvik (midten) og styreleder Tormod Vågsnes fikk se Grim-

stad kommunestyre utsette saken. Økonomisjef i kommunen, Helge Moen, til venstre.

«Det er usant
at jeg skal ha
snudd og skif-
tet mening»

Det har vært et kraftig fall i arbeidsinn-

vandringen i første kvartal i år, viser tall fra

Statistisk sentralbyrå. Det er spesielt sven-

sker, polakker og litauere som nå reiser

hjem. Befolkningsveksten på 11.200 perso-

ner er 4.100 færre enn i samme periode i

fjor. Det er den laveste folkeveksten siden

2007. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor,

gikk nettoinnvandringen blant statsbor-

gere fra de typiske arbeidsinnvandrerlan-

dene Polen, Litauen og Sverige ned med

henholdsvis 28, 51 og 60 prosent i årets

tre første måneder, opplyser SSB. Samtidig

som svensker, polakker og litauere står for

den største innvandringen, er det imidler-

tid de som også i størst grad utvandrer.

Blant svenskene innvandret nær 1.100,

mens 800 utvandret.

Nå reiser svenskene hjem igjen
AGDERPOSTEN
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Agder Renovasjon IKS har ikkenedskrevet verdiene på Retur-kraft-aksjene i 2014-regnskapet,men vurderer ifølge årsberetnin-gen fortløpende å gjøre dette i2015. Egenkapitalen til Retur-kraft vil være tapt i løpet av året,om det ikke kommer på plass nyaksjekapital i selskapet.

Vurderer aksjene

Frolands-rådmann WillyHægeland mener faktakan ha blitt endret for åfå på plass krisekapitalfor økonomisk hardtpressede Returkraft.
PÅL YNGVE BERG
pyb@agderposten.no 900 71 730
Selv om Arendal bystyre i 2007og 2009 vedtok at en forutset-ning for å garantere for 486 mil-lioner i Returkraft var å be an-dre eierkommuner ta sin del avansvaret, ble verken Froland el-ler Grimstad kontaktet før høs-

ten 2012.
Den påfølgende turbulensenendte med at Arendal, Grimstadog Froland engasjerte Advokat-firmaet Haavind AS til å gran-ske Agder Renovasjons engasje-ment i selskapet.

«Ikke kjent med lån»Agder Renovasjon IKS (ARIKS)skjøt opprinnelig inn 3,4 millio-ner i aksjekapital og ga et an-svarlig lån på 12,4 millioner tilgigantsatsingen.Haavind-advokatene konklu-derte med at ledelsen ikke had-de gjort seg skyldig i alvorligeovertramp, og la til grunn atpengene ikke var lånefinansiert.«Vi er ikke kjent med at Ag-der Renovasjon har benyttet

lånte midler for å kunne skyteinn aksjekapital eller gi det an-svarlige lånet. Beslutningen omå inngå en slik avtale hører der-for inn under styrets kompe-tanse».
Nå har Returkraft henvendtseg til Agder Renovasjon for å fådet ansvarlige lånet omgjort tilny aksjekapital. Uten lånekon-verteringen vil egenkapitalensnart være tapt.Advokatfirmaet Hjort DA

har, basert på en del forutset-ninger, konkludert med at Ag-der Renovasjon har rettslig ad-gang til dette. Hjort-advokatenebruker imidlertid andre faktaenn Haavind.
«De midlene som er lånt ut tilRK (Returkraft), ble opprinnelighentet dels fra «frie midler» franæringsdelen i ARIKS, og delsfra innlånte midler fra Kommu-nalbanken».

– Tilpasset formåleneFrolands-rådmann Willy Hæge-land reagerer på at to så omfat-tende advokatrapporter opere-rer med ulike forutsetninger.– Det kan se ut som fakta ertilpasset formålene. I Frolandhadde vi innvendinger motHaavind-granskingen. Nå en-dres viktige opplysninger i en nyadvokatrunde. Dette stiller vioss veldig undrende til, sier Hæ-geland til Agderposten.

Han er ikke kjent med at Ag-der Renovasjon har frie midler,og fastslår at dette er abonnen-tenes penger knyttet til selvkost.– Jeg har alltid ment at detansvarlige lånet er ulovlig. Da erdet også min oppfatning at detikke kan omgjøres til ny aksje-kapital. Særlig når situasjonen iReturkraft bør være kjent foralle, sier rådmannen, og under-streker at han savner en helhet-lig løsning for Returkraft.

Ut mot lånefaktai avfallsrapporter

REAGERER: Frolands-rådmann Willy Hægeland reagerer kraftig på at to advokatrapporter på et viktig punkt opererer med ulike fakta.

«Nå endres
viktige opp-lysninger i en nyadvokatrunde»

Telefon: 37 00 37 00 E-post: redaksjonen@agderposten.no

ØKONOMI&SAMFUNN

Agder Renovasjon kan ikkedokumentere at selskapetlånte millioner til Returkraft iKommunalbanken i 2009.
Agderposten har på bakgrunnav ulikhetene i de to advokat-rapportene bedt om innsyn idokumentasjon som viser at12,4 millioner dels ble lånt iKommunalbanken og dels blehentet fra næringsdelen i selska-pet.
Denne dokumentasjonen kanikke selskapet skaffe til veie,med fastholder likevel at det an-

svarlige lånet er finansiert slikdet står beskrevet i det juridiskenotatet til AdvokatfirmaetHjort.
– Agder Renovasjon er somandre opptatt av å ta minst mu-lig lån, og det ble derfor benyttetdelvis lånte midler og delvis friemidler til et ansvarlig lån til Re-turkraft. Siden driftsinnbeta-ling fra husholdningene, indi-rekte næringsdel og lån ikkefremkommer på separate konti,kan vi ikke dokumentere dette.Det er heller ikke et krav i hen-hold til IKS-loven. Vi som et in-terkommunalt selskap følger

regnskapsloven, og har ikke detsamme kravet om ulike kontislik kommunene har. Hvor myevi den gang brukte av lånte ellersparte midler, har vi derfor ikkeoversikt over, skriver daglig le-der Anita Aanonsen Jernquist ien e-post.
Hun avviser at Agder Reno-vasjon har tilpasset fakta for åfå på plass ny aksjekapital i Re-turkraft, slik Frolands-rådmannWilly Hægeland mener kan hablitt gjort.

– Det er gitt så riktige opplys-ninger som mulig på de spørs-mål som ble stilt av Haavind-

advokatene i 2013 og i forbin-delse med bestillingen til Hjort-advokatene i 2015. Det er ikkeholdt tilbake noen opplysninger.I forbindelse med spørsmål påsiste representantskapsmøte omlovligheten av å konvertere detansvarlige lånet, så har Hjortutredet det rettslig for oss. Hjorthar gått grundigere inn i akku-rat denne problemstillingen,noe ikke Haavind spesifikt gjor-de, fortsetter hun, og tilføyer atIKS-loven også er blitt endretetter 2014.
Den daglige lederen i avfalls-selskapet er heller ikke enig med

rådmannen i at det ansvarligelånet til Returkraft er ulovlig.– Det er gjort en endring iIKS-loven fra 2014 om dette, oglånet ble gitt i 2009. I 2009 varvi et paragraf 27-selskap, oghadde vedtekter og regler for lå-neopptak. Vi har nå fått engrundig juridisk vurdering avdette etter nye bestemmelser iIKS-loven. Agder Renovasjonhar siden 2010 ført selvkost, ogverken gevinst eller tap kan fø-res i husholdningsselvkost-regn-skapet, og det skal derfor ikkepåvirke gebyr til abonnentene,svarer Jernquist.

Kan ikke dokumentere lån, avviser å ha tilpasset fakta

Kristiansanderen Anders Gaudestad (42) overtar som administrerende

direktør i Los AS etter Geir Tønnesland, som har sagt ja til en stilling uten-

for Agder Energi. – Gjennom tidligere lederjobber i HP, PwC, Vetro Solar,

SAE Vind og Agder Energi har Gaudestad bevist at han har kraft og evne

til å utvikle et selskap og se forretningsmessige muligheter, sier Steffen

Syvertsen, styreleder i LOS AS i en pressemelding.

Blir ny toppsjef i Los AS

AGDERPOSTEN
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«Bystyret
forutsetter
også at det
arbeides med
sikte på at
deler av de to
kommunens
garantier
kan overtas
av andre
kommuner»

VIL HA SVAR: Frp-veteran og varaordfører Anders Kylland vil ha svar på hvordan Arendal kommune kunne ende med et garantiansvar på nærmere en halv milliard kroner i Returkraft.

Frp vil ha svar på hvor-
dan Arendal kommune,
som den eneste i Aust-
Agder, kunne bli sittende
med et garantiansvar på
nærmere en halv milliard
kroner i kriserammede
Returkraft.

PÅL YNGVE BERG
pyb@agderposten.no 900 71 730

Frykten for en realisering av ga-
rantiene har ført til at de to
store bakenforliggende eierne i
selskapet, Kristiansand og
Arendal, ikke er interessert i å
drøfte gjeldssanering som alter-
nativ for å løse pengeprobleme-
ne. Til det vil det svi for mye i

kommunekassene.
Nå vil Frp-nestor Anders Kyl-

land ha svar på hvordan Aren-
dal kunne havne i et så stort
mulig uføre, og har ifølge for-
mannskapsprotokollen bedt om
at følgende skjer:

«Varaordfører Anders Kyl-
land, FrP, ønsker at det blir gitt
en redegjørelse for prosessen i
forbindelse med spørsmålet om
å stille garanti for Returkraft».

Politikerne i Arendal vedtok i
2007 og 2009 samlet å garan-
tere for 486 millioner i avfalls-
forbrenningsselskapet. De sam-
me politikerne forutsatte at også
andre eierkommuner tok del i
ansvaret.

«Bystyret forutsetter også at
det arbeides med sikte på at de-
ler av de to kommunenes garan-
tier kan overtas av andre kom-

Vil ha redegjørelse
om kjempegaranti

muner som deltar i renovasjons-
samarbeidet i de interkommu-
nale selskapene», lyder vedtaket
fra 18. oktober 2007.

Agderposten avdekket imid-
lertid fem og tre år etter, i juni
2012, at vedtakene aldri ble
fulgt opp. Ingen av de to medei-
erne i Agder Renovasjons-sam-
arbeidet, Grimstad og Froland,
hadde blitt bedt om å avlaste
Arendal.

Først i september samme år
kom henvendelsen. Men på
grunn av den anstrengte økono-
mien i Returkraft, allerede på
det tidspunktet, sa begge nei.
Grimstad endog gjennom et
kommunestyrevedtak.

Styreleder i både Agder Reno-
vasjon og Returkraft, Tormod
Vågsnes, la ansvaret for den
manglende oppfølgingen på sin

daglig leder i Agder Renovasjon.
– Det har skjedd en mennes-

kelig glipp. Denne saken er ikke
kommet til styret. Grimstad og
Froland er ikke blitt tilskrevet.
Det er bare å beklage. Mer er
det ikke å si, sa han til Agder-
posten.

Daglig leder selv, Anita Aa-
nonsen Jernquist, påtok seg
skylden for glippen.

– Dette er rett og slett min
feil. Brevet fra Returkraft om
dette kom i slutten av juni 2010.
Jeg skulle ha lagt det frem for
styret. Den tar jeg på min kap-
pe. Vi skulle gjerne ha fordelt
lånegarantien på flere, sa hun.

Agderposten er kjent med at
flere, etter innrømmelsene, stil-
te spørsmål om det er daglig le-
ders ansvar å påse at politiske
vedtak blir fulgt opp.

Rådmannen i Froland kommune
mener Returkraft bør vurdere
oppbud om det ikke fremlegges
en helhetlig plan for selskapet,
og aksepterer ikke at det ansvar-
lige lånet omgjøres til ny aksje-
kapital. «En slik plan må sikre en
forsvarlig fremtidig økonomi»,
heter det i innstillingen.

Nei til konvertering

I Vest-Agder har heller ikke alt gått som
Returkraft-eierne forutsatte. Der ga kom-
munene Søgne, Songdalen og Vennesla
Kristiansand garantiavlastning. Trodde
alle inntil i fjor høst. Men dokumentene
ble oppsiktsvekkende nok aldri signert,

og advokater mener kommunene ikke er
forpliktet overfor bankene. Nå kommer
trolig snart også denne oppvasken til po-
litisk behandling. Det gigantiske forbren-
ningsanlegget kostet 1,5 milliard å bygge.
Kristiansand og Arendal garanterte som

største eiere for lån på til sammen 1,43
milliarder i 25 år, noe som ble godkjent
av begge fylkesmennene.
Kommunene har siden 2010 samlet

mottatt 12,3 millioner kroner i provisjon
for å påta seg garantiansvaret.

Blir garanti-etterspill også i Vest-Agder
RETURKRAFT-SAKEN

AGDERPOSTEN
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RETURKRAFT-KRISEN

Grimstad-politikerne av-

slørte stor skepsis til Re-

turkraft, og utsatte be-

handlingen av en om-

stridt redningsplan til et

eget møte i juni.

PÅL YNGVE BERG

pyb@agderposten.no 900 71 730

Selv om administrerende direk-

tør Odd Terje Døvik og styrele-

der Tormod Vågsnes hadde tatt

turen til rådhuset mandag kveld

for å be om nødvendig hjelp, av-

dekket kommunestyremøtet

både frynsete tillit
og svekket tro på
at avfallsforbren-
ningsselskapet
skal klare brase-
ne.
Et overveldende

flertall, 33 mot 2
stemmer, vedtok
deretter å utsette
hele spørsmålet
om å konvertere 40 millioner

kroner til ny aksjekapital. Bare

to av Høyre-representantene

ville omgjøre lånet nå.

Avviste snuoperasjon

Dette skjedde til tross for at Dø-

vik fortalte at rykende ferske

prognoser viste at selskapet et-

ter hvert vil gå i pluss også i den

konkurranseutsatte næringsde-

len og gjenetablere en egenkapi-

tal på 50 millioner i 2025.

Det ble tilløp til dramatikk da

Lars Erik Ødegården (Frp) an-

klaget ordfører Hans Antonsen

for å ha snudd i synet på Retur-

kraft, og hevdet han var inhabil

til å behandle saken etter å ha

anbefalt lånekonverteringen på

det forrige representantskaps-

møtet i Agder Renovasjon.

Ordføreren tok umiddelbart

ordet, og tilbakeviste blankt at

han hadde skiftet mening.

– Ikke skiftet mening
– Det er usant at jeg skal ha

snudd og skiftet mening. Jeg er

konfrontert med det. Det er

ufint. Det finnes heldigvis web-

opptak fra 18. juni i fjor der jeg

sier det samme som nå, repli-

serte Antonsen.
Han foreslo deretter utsettel-

se av saken til et eget kommune-
styremøte 8. ju-
ni. Da håper
Grimstad-politi-
kerne å få flere
svar og en hel-
hetlig løsning for
selskapet, slik at
de får et bedre
beslutnings-
grunnlag til å
vedta et ja eller

nei.
Returkraft-saken utløste

stort engasjement i kommune-

styret, og ble diskutert i over én

time før ordføreren satte slutt-

strek.
Saken har også vært utsatt for

den rene slålåmbehandling

gjennom styrer og utvalg i

Grimstad. Fra et kontant nei i

eierskapsutvalget, via et tvilen-

de ja i formannskapet, til stor

skepsis og utsettelse i kommu-

nestyret.
Utgangspunktet for behand-

lingen var Grimstad-rådman-

nens klare fraråding til å kon-

vertere.

Åpner for utsettelse

Det fremkom også at selskapet

nå åpner for å utsette saken til

over sommerferien, etter tidli-

gere å ha sagt at konverteringen

må være på plass til generalfor-

samlingen 16. juni.
Styret i Returkraft satser, i

tillegg til konvertering av det

ansvarlige lånet, på å forlenge

lånetiden med sju-åtte år. Det

vil bedre likviditeten med rundt

22 millioner i året.
I tillegg erstattes ordinært

næringsavfall fortløpende med

farlig avfall, noe som gir langt

større inntekter.

Utsatte redningsaksjon

BLE UTSATT: Administrerende direktør Odd Terje Døvik (midten) og styreleder Tormod Vågsnes fikk se Grim-

stad kommunestyre utsette saken. Økonomisjef i kommunen, Helge Moen, til venstre.

«Det er usant
at jeg skal ha
snudd og skif-
tet mening»

Det har vært et kraftig fall i arbeidsinn-

vandringen i første kvartal i år, viser tall fra

Statistisk sentralbyrå. Det er spesielt sven-

sker, polakker og litauere som nå reiser

hjem. Befolkningsveksten på 11.200 perso-

ner er 4.100 færre enn i samme periode i

fjor. Det er den laveste folkeveksten siden

2007. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor,

gikk nettoinnvandringen blant statsbor-

gere fra de typiske arbeidsinnvandrerlan-

dene Polen, Litauen og Sverige ned med

henholdsvis 28, 51 og 60 prosent i årets

tre første måneder, opplyser SSB. Samtidig

som svensker, polakker og litauere står for

den største innvandringen, er det imidler-

tid de som også i størst grad utvandrer.

Blant svenskene innvandret nær 1.100,

mens 800 utvandret.

Nå reiser svenskene hjem igjen
AGDERPOSTEN
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Resten av vinterfer
ieuka byr på variab

elt

vær. – To dager pek
er seg ut som fine d

en-

ne uka, sier vaktha
vende meteorolog

In-

grid Bentsen på Me
teorologisk institutt

. –

Onsdag og lørdag, f
orteller hun Agderp

os-

ten. Vinterferieuka
byr på byger som ko

m-

mer og går. Det blir
byger tirsdag, men

da

kommer også sola o
g oppholdsvær man

ge

steder. – Det er s
ærlig nær grensen

til

Vest-Agder det kan
komme en og anne

n

byge innimellom. S
å kommer onsdage

n,

med tilsynelatende
godt vær, før bygen

e

vender tilbake. – Tor
sdag morgen skyer d

et

til, med nedbør på
formiddag og torsd

ag

og også første del
av fredag. Så gir d

et

seg, sier Bentsen. D
et er duket for en n

y

godværsdag lørdag
, før søndagen komm

er

med regn i lavlande
t og snø i høyden.

Været: To fine dag
er i vinterferieuka

Største eier Avfall S
ør

vil gå inn med milli
oner i

Returkraft AS for å
redde

det gjeldstyngede

selskapet.

PÅL YNGVE BERG

pyb@agderposten.no 900 71 730

Men dette forutsetter at de an-

dre eierne tar et tilsvarende an-

svar i forhold til sin aksjeandel.

Avfall Sør eier 49,9 prosent av

Returkraft.
Initiativet innebærer at Kris-

tiansands-selskapet er villig til å

konvertere et lån på nærmere

20 millioner til ny aksjekapital

og samtidig skyte inn nye pen-

ger til drift.
– Vi er beredt til å ta vår an-

del av forpliktelsene, men jeg

understreker at dette ikke er

tatt opp med våre eiere eller be-

handlet formelt i selskapets or-

ganer. Vi forventer imidlertid at

de øvrige eierne tar et tilsvaren-

de ansvar, sier styreleder Ole

Petter Krabberød i Avfall Sør.

Han tilføyer at han ikke var til

stede på tirsdagens eier- og sty-

remøte i Returkraft.

175 millioner

Men styrelederen sier han vil

stille krav til forbrenningsan-

leggselskapet om det kommer

en innkalling om kapital.

– Da vil vi som eier forutsette

at de kan overbevise oss om op-

timal drift og minimale tap.

Samtidig må vi ha en god juri-

disk vurdering av om Retur-

kraft er nødt til å følge det nye

selvkostregelkverk
et eller ikke,

understreker Krabberød.

Med dagens driftsmodell er

det antatt at Returkraft trenger

175 millioner kroner de neste 10

år for å unngå konkurs. Det er

milliardgjeld og store rentekost-

nader som tynger selskapet.

Egenkapitalen vil allerede

være tapt i løpet av året, og det

må på plass 40 millioner i ny

aksjekapital. Dette er planlagt

gjennomført ved å omgjøre et

ansvarlig lån fra eierne.

Krisemøtet i selskapet tirsdag

varte i over to timer, og dørene

ble stengt for Agderposten.

Skal lage totalløsn
ing

– Alle skjønner alvoret. Vi er i

en god prosess med eierne, og

skal lage en totalløsning som er

robust og bærekraftig for Retur-

kraft, sa en uvanlig ordknapp

styreleder, Tormod Vågsnes, et-

terpå.
Eierselskapene fikk under

møtet nye driftsalternativer på

bordet. Det mest ytterliggående

går trolig ut på å slutte med ikke

lovpålagt behandling av næ-

ringsavfall, og bare brenne det

lovpålagte husholdningsavfal-

let. Det betyr trolig nye kraftige

gebyrhopp for sørlendingene.

Hvorfor det heloffentlige sel-

skapet stengte for offentlig inn-

syn, forklarte Returkraft-sjef

Odd Terje Døvik slik:

– Vi viser gjerne kortene våre,

men i dag skal vi informere om

og drøfte den konkurranseut-

satte næringsdelen av virksom-

heten. Da må vi vise til offent-

lighetslovens hjemmel om mar-

kedssensitiv informasjon og

lukke dørene, sa han.

Vil skyte inn million
er

PENGEPRAT: Styrele
der i Returkraft og

Agder Renovasjon,
Tormod Vågsnes (t.v.), diskuterer sit

uasjonen med nestleder i Avfall Sø
r, Arild Berge.

l Returkraft-anleg
get ble etablert av

seks kommunale av
fallsselskap

på Sørlandet, der A
vfall Sør (Kristiansa

nds-regionen) og A
gder Reno-

vasjon (Arendal, Gr
imstad, Arendal) er

største eiere.

l Anlegget kostet
1,5 milliard kroner,

og ble i sin helhet l
ånefinansi-

ert. Delvis med stor
e, dyre fastrentelån

. Returkraft hadde
i fjor over

60 millioner i rente
kostnader. Avdrage

ne er ennå ikke beg
ynt å løpe.

l Selskapet har, ifø
lge et internt notat

, behov for 175 mill
ioner i ny

kapital de nærmest
e 10 årene. Kommu

nene Arendal og Kr
istiansand

har garantert for he
nholdsvis 486 og 75

3 millioner av gjeld
en.

Returkraft-saken
FAKTA

«Alle skjønner

alvoret»

RETURKRAFT

En 70 år gammel kv
inne fra

Vestlandet døde på
sykehu-

set natt til tirsdag e
tter front

mot front-ulykken p
å E18 ved

Fiane.

TARALD REINHOLT A
AS

redaksjonen@agderposten.no 37 00 37 00

– En kvinne som var i person-

bilen døde i natt på sykehuset

av skadene. En mann, som og-

så var i personbilen, er alvorlig

skadet og ligger på sykehus,

opplyser politiførstebetjent

Morten Tobiassen ved Tvede-

strand lensmannskontor man-

dag.
Pårørende til paret er under-

rettet. Ifølge politiførstebetjen-

ten kommer kvinnen og man-

nen fra Sogn og Fjordane. Den

alvorlig skadde mannen er

ifølge politiet født i 1943.

Personbilen skal ha kommet

over i feil kjørefelt, der kollisjo-

nen med traileren skjedde.

– Vitner har forklart at bilen

skjente over og traff traileren.

Nå skal vi foreta flere og nye

avhør av vitner, samt gjennom-

føre nye undersøkelser på ste-

det for å avklare årsaken til

ulykken, sier Tobiassen.

Det var våt og bar veibane da

ulykken skjedde, etter at det

hadde snødd tidligere på da-

gen. Ulykken ved Fiansvingen

på E18 ble meldt mandag klok-

ken 17.16.

Kvinne omkom etter frontkollisjon

DØDE ETTER ULYKKE: En rekke ambulanser, brannves
en, politi og

luftambulanse var på ulykkesstedet.
FOTO: ELISABETH GROSVOLD
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Victoriatorvet, Wentzels
plass, Torvet og flere
andre steder skal gjøres
triveligere og penere
for en million kroner.
Det bestemte kommunestyret man-
dag kveld. Som Adressa tidligere
har skrevet, er planen å gjøre mid-
lertidige tiltak på Smith Petersens
brygge, på Torvet og andre steder
når Arresten parkeringshus åpner
1. juli. Opprustningen av de ulike
byrommene koster penger, og kom-
munestyret skulle derfor mandag
ta stilling til om en million kroner
kunne tas fra kommunens driftsov-
erskudd for 2014.Med i denne sum-
men er også blodbøkprosjektet i
Storgaten.

– Dette er ment som direkte
oppfølging av det kommunestyret
sa om umiddelbart å gå i gang med
tiltak i forbindelse med åpningen
av parkeringshuset. Formannskapet
mente en ukomplisert måte å fi-
nansiere det på var å ta av over-
skuddet, siden det er engangstil-
felle, sa ordfører Hans Antonsen
(V).
– Det er snakk om veldig enkle

tiltak, og det er tenkt at de har en
midlertidighet på to år. Det er
mange mennesker som jobber in-
tenst med dette prosjektet, sa han.
Kommunestyret gikk enstemmig

inn for bevilgningen på en million
kroner til prosjektet.

Martin Haugen
martin.haugen@gat.no

Rustes opp
for én mill.
■ Bruker penger på byrom

TRAPP. Trappen som forbinder Lillerore med Victoriatorvet skal rustes opp.

VICTORIATORVET. Her skal treverket på sitteplassene skiftes ut,
og det skal plasseres en tavle.

PARK. På Torvet skal bilene bort, og i stedet skal det settes ut
planter og benker.

PENERE. Nedre Tverrstredet
skal få nytt dekke.

FORBEDRES. Wentzels plass har allerede fått bord med benker,
men skal nå gjøres triveligere.

KOMPLISERT SAK

Kommunestyret vil ha
mer informasjon og
bedre betenkningstid.

Det ble klart mandag kveld, da
kommunestyret skulle ta stilling
til ønsket fra Returkraft AS om å
få konvertere ansvarlige lån til
aksjekapital. Returkraft-direktør
Odd Terje Døvik holdt en orien-
tering om status i selskapet, og
svarte på spørsmål. Det ble imid-
lertid tidlig klart at kommunesty-
rets representanter ikke var klare
til å ta en endelig beslutning i

saken. Døvik kunne bekrefte at
Returkraft AS ikke var avhengig
av å få et svar denne kvelden.
Ordfører Hans Antonsen (V) fore-
slo derfor å utsette hele saken.
– Med så mange ubesvarte

spørsmål som jeg og mange har,
tror jeg det er veldig fornuftig at
vi slutter oss til ordførerens for-
slag, sa Anne Mo Grimdalen (V),
som sammen med resten av kom-
munestyret stemte for å utsette
saken til et eget møte 8. juni.

Martin Haugen
martin.haugen@gat.no

Utsetter saken
om Returkraft
■ Kommer opp i eget møte

MÅ VENTE. Anne Mo Grimdalen og resten av kommunestyret var enige om at de ikke var klare
til å gi administrerende direktør Odd Terje Søvik i Returkraft AS et svar.
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I Arendals cupdrama.

SPORT si
de 20

Syndebukken

ble helten Huseiernes Landsforbund setter egne jurister på saken.

NYHETE
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Krever gransking av Returkraft

– Vi er målet for regningene

Guttorm Guttormsen og Jan Krøger fra Arendal

ble berget da seilbåten
Kolibri for

liste i Atlanter-

havet i går. Båten kantret,
men kom på rett kjøl

igjen. M
annskap

et på fire skal være lettere skadet.

Begge arendalit
tene er erfarne seilere. G

uttormsen

har blant annet seilt Torungen
Cup sammen med

kong Harald.
NYHETE

R side 1
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Kongevenn reddet

etter seilbåt-forlis
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Simeks kunde klarte ikke å 
betale offshoreskipet. Nå er 
det solgt til andre med tap.

FLEKKEFJORD

– Nei, jeg vil ikke si hvor mye vi 
fikk for skipet. Men det sier seg 
selv at med dagens markedsfor-
hold, kunne det ha vært bedre. 
Det blir som å selge høns i regn-
vær, sier administrerende direk-
tør Øyvind Bøckmann Iversen 
hos skipsverftet Simek AS i Flek-
kefjord.

Han snakker om et plattform-
forsyningsskip (PSV) som ble 
bygd ferdig for Aberdeen-kunden 
Fletcher Shipping i april, som av-
talt, men som Fletcher ikke hadde 
penger til å betale for da det kom 
til stykket. Nå har Simek solgt det 
til andre, melder avisen Agder.

Blitt kvitt det, med andre ord.
Kontrakten mellom Fletcher 

og Simek lød opprinnelig på 420 
millioner kroner for to like skip, 
altså 210 mill per stykk. Det første 
er levert, det andre har altså hav-
net hos noen som antagelig har 

fått til godt under kostpris.
– Så dere hadde ikke bankga-

ranti for oppgjøret, Iversen?
– Det får man aldri i norsk 

skipsbygging. Men når først så 
galt var, måtte vi finne en løsning 
og komme oss videre, ikke la ski-
pet ligge hos oss i ubestemt tid. 
Det gode er at vi har fått kontrakt 
på å bygge en fiskebåt for en kun-
de på Shetland som har bestilt av 
oss før, selv om det er en del år si-
den. «Velkommen hjem», som vi 
sa til dem. Den jobben, pluss an-
dre som skal utføres først, gjør 

at vi har mye å gjøre fram til de-
sember 2016. En fiskebåt som vi 
snakker om her, er for øvrig et 
mer avansert og dyrere fartøy enn 
PSV-ene. Men vi klarer det fint; vi 
har bygd tilsvarende før, forteller 
Øyvind Bøckmann Iversen.

– Hvor mange ansatte har dere 
nå?

– Vi har redusert litt, til like un-
der 200.

TeksT: Rune Øidne ReineRtsen
rune.o.reinertsen@fvn.no - 90523820

– Som å selge høns i regnvær

Dette er IKKE skipet av UT 755 LC-design som Fletcher Shipping be-
stilte av Simek, men ikke klarte å gjøre opp for. Det ligner imidlertid, 
og er bygd hos Simek.  FoTo: simek As 

KAPITALBEHOV. Uro blant Aust-Agder-kommuner

Returkraft-styret 
nedstemt
Returkraft-styret ville om-
danne 40 mill. i ansvarlig lån 
til aksjekapital. «Hold an!» 
var beskjeden fra aust.

KRISTIANSAND

– Jeg håper virkelig at alle eierne 
kan stå samlet om et «ja» til høs-
ten, og at vi kan snakke selskapet 
opp. Dette er et felles, glimrende 
miljøprosjekt på tvers av fylkes-
grensen! sa en tydelig engasjert 
Tormod Vågsnes under Retur-
kraft AS’ generalforsamling på 
Langemyr tirsdag.

Styrelederen i selskapet som 
eier og driver forbrenningsanleg-
get, hadde nettopp måttet innse 
at ønsket fra ham, resten av sty-
ret og Returkrafts administra-
sjon ikke var blitt oppfylt. De vil-
le omdanne 40 millioner kroner 
i ansvarlig lån fra Returkrafts ei-
erkommuner til ny aksjekapital, 
men måtte se beslutningen en-
stemmig utsatt til oktober. Utset-
telsesforslaget kom fra Per Sven-
ningsen fra Agder Renovasjon 
IKS, det vil si Arendal, Grimstad 
og Froland.

Veik ryggrad
Returkraft har investert for bort-
imot 1,5 milliarder kroner. Det 
som formelt sett kan benevnes 
«egenkapital», utgjør ti millio-
ner kroner, eller 0,7 prosent av 
de bokførte verdiene i selskapet. 
I fjor ble det faktisk et lite over-
skudd for første gang – 72.370 
kroner – og driften går bra. Sty-
ret og ledelsen frykter imidler-
tid at et nytt avgiftsregime skal 
medføre inntekts- og resultats-
vikt utover i dette året, og at et 
underskudd vil medføre negativ 

egenkapital og drift på kreditore-
nes regning.

– Selv med kommuner i ryggen 
er det uheldig overfor kunder og 
andre samarbeidspartnere å måt-
te forklare hvorfor vi har negativ 
egenkapital. Langt på vei er jo 
det ansvarlige lånet reell egenka-
pital, men med begrenset varig-
het. Det hadde vært mye bedre å 
få det omdannet til aksjekapital, 
forklarte administrerende direk-
tør Odd Terje Døvik. Som måtte 
bite i seg skuffelsen over utsettel-
sesvedtaket.

– Det gode er at 2015 styrer mot 
et langt mindre underskudd enn 
først antatt, at sykefraværet er 
minimalt og driftstiden oppe i 99 
prosent, la Døvik til etterpå.

Styrelederbytte
Det ansvarlige lånet på 40 milli-
oner kroner er gitt av kommune-
ne i henhold til eierandel i Retur-
kraft. Følgelig står Kristiansand 
og Arendal for størstedelen, men 
uroen rundt omdanning til aksje-
kapital har vært størst øst i Aust-

Agder.
Det tok Ole Petter Krabberød 

fatt i. Han overtar snart som sty-
releder etter Tormod Vågsnes.

– Returkraft har kostet mer og 
fått lavere inntekter enn forutsatt. 
Jeg mener at driften må bli så god 
som overhodet mulig før selska-
pet går til eierne og ber om flere 
penger. Dessuten ønsker jeg meg 
mindre eierpolitikk i media. Nå 
er jobben å samle eierne om gode 
løsninger, og da faller nok finans-
ene på plass, mente Krabberød.

Med seg i styret fremover får 
han blant annet Svenn Roar Lar-
sen. Mens Tormod Vågsnes og 
andre ble takket av. En av dem 
var Erik Nyhuus, som sammen 
med Sigurd Tvedt og Bjarne Ug-
land ble betegnet som «Retur-
krafts fedre». 

TeksT: Rune Øidne ReineRtsen
rune.o.reinertsen@fvn.no - 90523820

Administrerende direktør Odd 
Terje Døvik må drive Retukraft vi-
dere uten at 40 mill. flyttes fra an-
svarlig lån til aksjekapital.   
FoTo: RUne Øidne ReineRTsen

KRISTIANSAND

●● Hansen & Co bare øker og 
øker.

Hvor skal det ende? Mens 
Kvadraturens handelsstand i 
sum står på stedet hvil omset-
ningsmessig, bare øker kjøk-
kenutstyrs- og isenkramfor-
handleren Hansen & Co – nå 
i Skippergata, nær Markens. 
Det var i 2009 at ti-millioners-
grensen ble passert. Nå er 20 
mill. innen nær rekkevidde. 
Følg med, følg med!

Anne Fraser Brøvig er fjerde 
generasjon til å drive familie-
foretaket, mannen Bent Brøvig 
er styreleder. De to har også 
delt aksjene i holdingselska-
pet 50/50 (best slik?). Og femte 
generasjon, representert ved 
unge Petter Brøvig og enda yn-
gre Jørgen Brøvig, sitter begge 
i butikkstyret mens de dyktig-
gjør seg for fremtidens han-
delsutfordringer gjennom ut-
danning og praksis.

Det er 14 ansatte, stort sett 
på deltid. Samtlige er kvinner. 
Rune Øidne ReineRtsen

Opp igjen for Hansen & Co

Hansen & Co AS

2014 2013
Inntekter 19,7 17,0
Ord. avskrivninger 0,1 0,1
Driftsresultat 1,1 1,4
Resultat før skatt 1,0 1,4
Anleggsmidler 0,4 0,6
Omløpsmidler 5,4 5,7
Egenkapital 1,1 1,2
Langsiktig gjeld 0,9 1,1
Kortsiktig gjeld 3,7 4,1
Regnskapets info.
nivå K
Inntjening J J
Betalingsevne J J
Egenkapitalandel K K
Alle tall i millioner

frA rEgnsKAPET

Til tross for at Statoil 
varsler sitt største stil-
lingskutt noensinne, er 
flere ansatte lettet over at 
det ikke ble så ille som de 
hadde fryktet.

STAvANgER/OSLO

Statoil kutter mellom 1.100 
og 1.500 fast ansatte samt 525 
konsulenter innen utgangen 
av 2016, ifølge en pressemel-
ding tirsdag morgen. Dermed 
bekrefter de opplysningene fra 
Dagens Næringsliv fra forrige 
uke. Målet er at nedbemannin-
gen skal skje ved frivillighet.

Tillitsvalgt for rundt 1.500 
NITO-organiserte i Statoil, 
Stig Lægreid, har vært med på 
diskusjonene rundt ramme-
verket for ny organisering av 
selskapet. Tirsdag sto han på 
stand og snakket med mange 
Statoil-ansatte etter at nyheten 
om kuttene ble offisiell:

– De aller fleste påpeker at 
estimatet som er ute er mindre 
enn de fryktet. Jeg tror at med 
de virkemidlene vi har og de 18 
månedene til disposisjon, så 
kan vi klare dette uten å måtte 
si opp noen, sier han til NTB.

kan bli tøft
Det er først og fremst ingeniø-
rer som blir rammet, men det 
er ikke definert akkurat hvil-
ke stillinger som går ut ennå. 
Dette er noe Statoil vil kom-
me tilbake til innen utgangen 
av juni.

– Vi har foreløpig bare et 
estimat basert på hva som er 
mulig innenfor de ulike områ-
dene, sier Lægreid. 

Han tror arbeidsmarkedet 
kan bli tøffere enn mange tror 
for dem som eventuelt blir 
sagt opp

– Det er en myte at ingeni-
ører med petroleumskompe-
tanse kan gå rett inn i de andre 
ingeniørstillingene, så det er 
ikke sikkert at det blir så lett å 
få jobb utenfor selskapet som 
det har vært tidligere.

balanSegang
I et utspill sist fredag reage-
rer presidenten i Tekna, Lise 
Lyngsnes Randeberg, på nyhe-
tene om kutt, som kom sam-
tidig med prognoser fra Sta-
tistisk sentralbyrå som viser 
at investeringene blant olje-
selskapene blir høyere enn 
forventet i 2015. Randeberg 
frykter tap av verdifull kompe-
tanse, en bekymring hun deler 
med Lægreid i NITO:

– Det blir hovedutfordrin-
gen nå, å både nedbemanne 
på kort sikt og samtidig behol-
de kompetanse og kapasitet 
til å møte de utfordringene og 
oppgavene som kommer fram-
over. Vi må være rustet for 
bedre tider også, så det gjelder 
å finne en balansegang. 

beklager
– Vi beklager behovet for ytter-
ligere reduksjoner, men for-
bedringene kreves for å styr-
ke Statoils konkurransekraft 
og sikre vår framtidige verdi-
skapning, uttaler Anders Ope-
dal, selskapets konserndirek-
tør for drift.  – Beslutninger 
om bemanningsreduksjoner 
som følge av effektivisering 
vil bli tatt i det enkelte forret-
ningsområde basert på vurde-
ringer som involverer ledere 
og tillitsvalgte, og lokal drøf-
ting. Først når dette er fullført, 
vet vi hvor presist dagens an-
slag er, sier personaldirektør 
Magne Hovden i Statoil.  ©ntB 

Ansatte fryktet  
enda større kutt

sTATOIL. statoil kutter

Returkraft AS
2014 2013

Inntekter 179,5 160,2
Ord. avskrivninger 54,7 54,4
Driftsresultat 59,0 29,2
Resultat før skatt 0,1 -32,3
Anleggsmidler 1 391,5 1 429,8
Omløpsmidler 115,5 73,8
Egenkapital 10,0 10,0
Langsiktig gjeld 1 470,0 1 470,0
Kortsiktig gjeld 27,0 23,5
Regnskapets info.
nivå J J
Inntjening K L
Betalingsevne J J
Egenkapitalandel L L
Alle tall i millioner

frA rEgnsKAPET
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Vennesla, Song-
dalen, og Søgne 
kommuner får ikke 
lov til å garantere 
for 190 millioner 
kroner av lånet til 
Returkraft. Dermed 
er ansvaret overlatt 
Kristiansand. 

Kristiansand 

Det har Fylkesmannen i Vest-Ag-
der vedtatt.

– Det betyr jo at vi ikke kan ta 
det garantiansvaret vi har forplik-
tet oss til og var innstilt på å ta, en 
avgjørelse vi tar til etterretning. 
Men nå tror jeg situasjonen i sel-
skapet er mer positiv enn det så 
ut en stund, sier rådmann Svein 

Skisland i Vennesla kommune, 
som er overrasket over avslaget.

Det regionale forbrenningsan-
legget på Langemyr i Kristian-
sand sto ferdig i mai 2010 til den 
nette sum av 1,43 milliarder kro-
ner. 

Av dette beløpet stilte Kristi-
ansand kommune lånegaranti 
på 944 millioner kroner, tilsva-
rende to tredeler, mens Arendal 
garanterte for den siste tredelen 
– 486 millioner.

For mye næringsavFall
For å spre risikoen ble kommu-
nene i Avfall Sør enige om å over-
ta 190,4 millioner av Kristiansand 
garantibeløp og fordele etter stør-
relse: 86,4 millioner på Vennesla, 
65 millioner på Søgne og 39 milli-
oner på Songdalen.

Når Fylkesmannen nå over-
prøver de kommunale vedtake-
ne om lånegaranti, skyldes det 
at Returkraft i for stor grad dri-

ver kommersielt, noe som etter 
kommuneloven ikke er et lovlig 
garantiformål. 

Tall fra forbrenningsanlegget 
viser at andelen næringsavfall 
har utgjort mer enn 50 prosent i 
perioden 2011–2014. I år er ande-
len 60/40 i favør husholdnings-
avfall, men prognosene viser at 
fram til 2024 vil andelen nærings-
avfall utgjøre mer enn 20 prosent 
av total avfallsmengde.

«Vår vurdering er derfor at Re-
turkraft har et omfang av næ-
ringsvirksomhet som er høyere 
enn hva garantibestemmelsene 
gir rom for.» heter det i vedtaket. 

– Pilene Peker riktig vei
De første årene gikk driften med 
flere titall millioner i minus, men 
fra og med i fjor har det vært ba-
lanse i regnskapet. Avfallsmeng-
den runder 140.000 tonn i 2015, 
det vil si helt fullt anlegg.

– I år går vi pluss minus null, 

etter at vi hadde 
budsjettert med 
underskudd på 
12 millioner. Vi 
har klart å utnyt-
te mulighetene 
for å ta inn far-
lig avfall, så som gulvebelegg og 
trykkimpregnert – avfallstyper vi 
får bedre betalt for, forklarer ad-
ministrerende direktør Odd Ter-
je Døvik, som føler seg trygg på at 
Kristiansand og Arendal slipper å 
realisere sine forpliktelser:

– Pilene peker riktig vei. Det er 
ingen grunn til å miste nattesøv-
nen på rådhuset, noe jeg ikke tror 
de gjør heller. Vi gjør opp for oss 
og betjener våre lån.

Returkraft betaler i år de første 
40 millioner kronene i avdrag på 
lånet, og ytterligere 80 millioner 
neste år.

Økonomidirektøren i Kristian-
sand kommune er mindre nervøs 
nå enn han ville vært for et år si-
den, som følge av selskapets posi-
tive utvikling. 

– Situasjonen er bare den at 
Arendal og Kristiansand må ta 
ansvaret vi har hatt fra starten, 
da vi garanterte alene. Vi øn-
sket jo at de andre eierne skulle 
være med og ta ansvar, men av-
slaget innebærer ikke nødvendig-
vis noen dramatikk, mener Terje 
Fjellvang.

Det finnes samtidig en liten 
oppside ved vedtaket. Kristian-
sand har i dag en provisjon på 1,3 

millioner kroner for å stille ga-
ranti. Nå overtar de andelen til 
Vennesla, Songdalen og Søgne, 
som samlet er på 335.000 kroner.

Returkraft eies av avfallssel-
skapene på Agder, med Avfall Sør 
(49,9 prosent) og Agder Renova-
sjon IKS (31 prosent) som største 
aksjonærer. 

Anlegget har 35 ansatte og en 
omsetning på 190 millioner kro-
ner. Husholdningsavfall leveres 
fra 24 Agder-kommuner, mens 
næringsavfall og farlig avfall også 
har kunder langveisfra.

TeksT: Vegard damsgaard
vegard.damsgaard@fvn.no - 90870723

Kristiansand  
må bære  
risiko alene

RetuRkRaft. Lånegaranti på 944 millioner kroner

fakta

Returkraft
 ● Da Returkraft ble etablert, påtok 

Kristiansand seg et garantiansvar 
på 944 millioner, mens Arendal tok 
ansvar tilsvarende 486 millioner.

 ● Det betyr at de kan bli nødt til å 
betale Returkrafts lån, hvis anleg-
get ikke makter sine økonomiske 
forpliktelser med driftsinntektene.

 ● I 2011-12 ble denne risikoene 
fordelt. Søgne, Songdalen og Venn-
esla påtok seg et garantiansvar på 
til sammen 190 millioner. Det ble 
fattet vedtak i alle kommunestyre-
ne, mens det gjensto godkjenning 
fra Fylkesmannen.

Anlegget på Langemyr har i år tatt imot 140.000 tonn, det vil si sprengt kapasitet. Omsetningen er på 190 millioner kroner.  FoTo: Jon Anders skAu
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VESTPÅBUD

OMSTRIDT. Returkr
aft AS er igjen i ha

rdt vær, og får kna
llhard kritikk av fle

re formannskapsm
edlemmer.

Politikerne i form
ann-

skapet følte seg ik
ke

trygge på beslutni
ngs-

grunnlaget da de
skulle

ta stilling til om

Returkraft skal re
ddes.

Det svært omstrid
te selskapet Re-

turkraft AS havne
t igjen på politi-

kernes bord torsd
ag. Da skulle for-

mannskapet ta stil
ling til om selska-

pet skulle få om
gjøre lån til ny

aksjekapital, som
er nødvendig for

å redde selskap
et. Rådmannen

hadde på forhån
d advart mot å

gjøre dette.

– Jeg gir veldig h
onnør til råd-

mannen for en ryd
dig og god saks-

fremstilling. Det va
r krutt i den. Jeg

har ikke i mine 2
0 år i politikken

sett noe liknende.
Rådmannen gir

returkraft slakt, og
det er med rette.

Jeg støtter ham. D
et er sjelden en

ser en rådmann s
om er så klokke-

klar, sa Ødegården
, som mente det

riktige nå er å si
nei til å hjelpe

Returkraft.

– Hvis vi trekker o
ss ut, vil reno-

vasjonsavgiften t
il personene vi

representere vil
gå drastisk ned.

Det kan være snak
k om 30 eller 40

prosent, etter det j
eg kunne lese, sa

han.
– Noen vil si at v

i har tapt de

pengene vi har spy
ttet inn i det sel-

skapet, men de er
tapt uansett. Ak-

sjekapitalen er tap
t. Hvis det hadde

vært sånn at det
var et vanlig sel-

skap, hadde det s
annsynligvis be-

gjært oppbud, sa
Ødegården.

«Selskapet er sykt»

– Jeg mener selsk
apet er sykt. De

har vært så trygg
e på at kommu-

nen vil bare redde
dem uansett hva

de gjør. De har v
ært i en veldig

trygg situasjon, og
de har ikke hatt

den tilpasningen
til markedet og

konkurrentene so
m de burde hatt.

De har ikke trodd
det vil velte, men

jeg tror det vil ve
lte. Jeg tror også

andre kommuner
vil trekke seg ut,

sa Ødegården. Ha
n foreslå å støtte

rådmannens forsla
g til vedtak,men

ordfører Hans An
tonsen (V) fikk

flertallet på sin sid
e.

Han etterlyste fler
e momenter i

rådmannens saksf
remstilling, som

han mente ville g
itt et mer nyan-

sert bilde. Blant a
nnet gjaldt dette

forbedrede utsikte
r for Returkrafts

mottak av spesiala
vfall.

Til dette svarte s
aksbehandler

Helge Moen, som
er kommunens

økonomisjef, at h
an ikke hadde

funnet tilstrekkel
ig med skriftlig

dokumentasjon på
forholdene An-

tonsen etterspurte
.

Anne Mo Grimdal
en (V) har tid-

ligere uttalt seg m
eget kritisk om

Returkraft. Det g
jorde hun også i

formannskapet, m
en var ikke klar

til å ta en beslutn
ing.

– Å si nå at dette
går jeg imot,

det er jeg ikke kl
ar for. Jeg vil at

rådmannen skal vu
rdere saken mer

før jeg tar en beslu
tning i kommu-

nestyret, sa Grimd
alen.

– Men det er ogs
å noe med å

komme i tolvte tim
e, og dette med

å forlenge lånet, al
armklokkene har

ringt i lange tider
, og hvorfor har

de ikke sett på det
før? Alle tingene

summert gjør at e
n får en mistillit

til både administra
sjonen og styret.

Jeg må si det så st
erkt, for jeg føler

det burde vært ha
ndlet tidligere, sa

Grimdalen.

Ordføreren foreslo
at Returkraft

selv kan komme ti
l kommunestyret

for å orientere om
saken.

– Her blir det bru
kt mye sterke

ord og mye påsta
nder. Det er en

sak som er lite bel
yst. Jeg vil henge

meg på det Anton
sen sier om å få

dem til kommun
estyret og få en

orientering, sa Jo
hannes Kristian-

sen (H), som samm
en med flertal-

let stemte for å si
ja til å omgjøre

lån fra Agder reno
vasjon til Retur-

kraft til aksjekapi
tal, etter forslag

fra Antonsen.

Martin Haugen
martin.haugen@ga

t.no

Vil ha mer inform
asjon

■ Returkraft AS vil om
gjøre lån til ny aksje

kapital

lørdags
runden

Stortinget påbyr r
ed-

ningsvest i båt. Fr
i-

tidsbåter over 8 m
eter

er unntatt fra vest
på-

budet. Hva tenker
du

om det, og pleier
du å

bruke redningsves
t?

Bruker du
redningsvest?

SIMEN
ØFSTI

– DET ER bra, men
litt rart

at større båter er fr
itatt fra

påbudet. Det er len
ge siden

jeg selv var ute i bå
t, men

jeg har pleid å ha p
å red-

ningsvest. I alle fal
l hvis det

er en tilgjengelig.

VIVIAN
MORTVEIT

– JEG HAR alltid bru
kt red-

ningsvest, og tar de
n på

meg automatisk nå
r jeg skal

ut i båt, så jeg har
ikke

tenkt noe over påb
udet.

JONE
BAKKEVIG

– JEG SYNES det hø
res for-

nuftig ut. Jeg tenke
r mye

miljø, helse og sikk
erhet på

jobb, og tenker at d
et alltid

er bedre å være før
e var.

Jeg er sjelden ute i
båt,

men bruker vest.
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Sigbjørn S

ødal og F
rank Rei

chert

går nå v
idere til

andre va
lgom-

gang i
rektorva

lget ved
UiA.

Dette er
fordi ing

en av de
opp-

rinnelig
e fem ka

ndidaten
e fikk

de nødv
endige

50 pros
ent av

stemme
ne i førs

te omga
ng.

– Jeg syn
es dette

er blitt v
eldig

spennen
de, sier F

rank Rei
chert.

Han er
veldig g

lad for o
g sy-

nes det
er spesi

elt å få
en slik

tillit.
– Under

veis har
jeg forsø

kt å

fokusere
på sak, s

om for e
ksem-

pel på a
t vi kan

bli best
i Norge

på unde
rvisning

. Dette
vil jeg

også ta
med vid

ere i va
lgkam-

pen. Jeg
er også g

lad vi ha
r hatt

en slik v
algkamp

vi har ha
tt. Det

har gitt b
åde oss o

g egentl
ig alle

en god
mulighe

t til å fo
kusere

på og sn
akke om

saker so
m an-

går UiA
og unive

rsitetets
fram-

tid. Så ta
kk til all

e så lang
t, sier

han.
Sødal v

il takke
de tre s

om

ikke er
med len

ger for
en god

valgkam
p.

– Ellers
synes je

g selvsa
gt

dette va
r veldig

hyggelig
. Nå ser

jeg egen
tlig bare

fram til v
algom-

gang nu
mmer t

o. Både
Frank

Reichert
og jeg e

r habile
kandi-

dater, så
dette bl

ir veldig
spen-

nende. J
eg synes

også det
er spe-

sielt å b
li vist s

lik tillit
fra så

mange –
og at va

lgoppslu
tnin-

gen er s
å stor –

det er vi
ktig for

demokra
tiet, sier

Sigbjørn
Sødal.

Andre v
algomga

ng blir
nå

holdt i p
erioden

20.–27. m
ai.

– For m
in del vi

l jeg gra
tule-

rer alle k
andidate

ne med
en god

første va
lgomgan

g. Jeg syn
es alle

har gjor
t en for

midabel
valg-

kamp. D
e har stå

tt på og
skapt

et engas
jement s

om gjen
speiler

seg i val
gdeltake

lsen–som
altså

er større
enn ved

forrige r
ektor-

valg, sie
r valgsty

rets lede
r Birte

Simonse
n.

– At vi
måtte h

a en an
dre

valgomg
ang var

for så vi
dt for-

ventet, m
en det g

jør også
at den

videre v
algkamp

en blir
veldig

spennen
de, sier h

un.

– Person
lig synes

jeg også
at

det enga
sjemente

t som va
lgkam-

pen tota
lt sett ha

r skapt v
iser at

nettopp
valg til

denne p
osisjo-

nen er
noe som

kan ska
pe et

stort og
positivt

engasjem
ent

blant un
iversitet

ets ansa
tte.

Reichert v
idere

i rektorva
lget

VIDERE.
Frank Re

ichert.

Terje Sta
lleland (

Frp)

og Odd
Bjørn N

æss (V)

synes ik
ke komm

une-

styret bø
r si ja til

Returkra
fts ønske

om å ko
nvertere

lån

til aksjek
apital.

De to po
litikerne

sitter i e
ierskaps

-

utvalget
, som ny

lig beha
ndlet sa

-

ken om
ønsket f

ra Retur
kraft AS

.

Sammen
med And

rea Røyr
øy Bein-

set (Ap)
vedtok

de enste
mmig å

støtte se
g til råd

mannen
s anbefa

-

ling, som
går ut p

å å si n
ei til å

konverte
re ansva

rlig lån t
il aksjeka

-

pital.
I vedta

ket

oppgir
utval-

get to gr
unner

til at de
støt-

ter rådman
-

nen.
– Den en

e er at e
n konve

rtering

ikke vil
gi en ree

ll styrkin
g av Re-

turkraft
AS. Det

betyr ku
n at sel-

skapet k
an drive

litt lenge
r uten å

måtte b
egjære

oppbud
. Om ko

n-

verterin
g skjer, v

il det bli
behov fo

r

ytterlige
re tilførs

ler av mi
dler frem

-

over, hv
is selska

pet skal
fortsette

sin virks
omhet, f

orklarer
Næss.

– Den a
ndre gru

nnen er
at det

Grimsta
d komm

unes an
svar å iv

a-

reta inn
byggern

es økono
miske in

-

teresser,
sier han

, påpeke
r at det

uklarhet
er om en

rekke fo
rhold.

– Vil gi h
øyere avg

ifter

– Uanse
tt hva so

m event
uelt skje

r

med ref
inansier

ing, tilfø
rsel av n

y

kapital,
endring

er i selv
kostbere

g-

ning og s
å videre,

vil det be
ty stadig

høyere
renovasj

onsutgif
ter for

kommun
ens innb

yggere. D
et er et-

ter eiers
kapsutva

lgets me
ning ikk

e

akseptab
elt, hete

r det i ve
dtaket.

Hvis Ret
urkraft i

kke får k
onver-

tere lån
til aksjek

apital, er
det mu-

lig at de
t går mo

t oppbu
d for sel

-

skapet. D
erfor ved

tok utva
lget også

at det sk
al utarb

eides et
notat til

kommun
estyret o

m konse
kvensen

e

ved et op
pbud.

– Vi tror
det

vil være
flere

fordeler
enn

ulemper
ved

et oppbud
.

Det vil
bli en

del usik
kerhet o

g endrin
ger, men

langsikt
ig vil de

t være d
et beste

,

sier Stal
leland.

– Anlegg
et står d

er, og de
t kom-

mer til å
stå der. F

olk vil ik
ke mer-

ke noe t
il det, m

en det v
il bli no

e

uro. Om
det blir o

ppbud, v
il det bli

en ny e
ierkonst

ellasjon
, sier Sta

l-

leland.

Han var
sler at F

remskrit
tsparti-

ets grup
pe i kom

munesty
ret kom

-

mer til å
støtte rå

dmanne
ns forsla

g

til vedta
k. Om f

lertallet
gjør det

samme,
vil Grim

stads rep
resentan

-

ter i Agd
er renov

asjon væ
re bunde

t

til å følg
e dette v

edtaket.

– Frolan
d vil gå i

mot, og A
rendal

vil være
for. Det

betyr at
Grimsta

d

er på vip
pen, sier

Stallelan
d.

Grimsta
d er indi

rekte me
deier i

Returkra
ft gjenn

om eier
skapet i

Agder re
novasjon

, som eie
r en del

av Retur
kraft AS

.

Kan komm
e til å si

ja

Næss og
Stallelan

d er enig
e om at

grunnla
get for å

ta en be
slutning

er altfor
dårlig. D

et ment
e også

flere i fo
rmannsk

apet da
saken va

r

oppe de
r nylig. S

elv om e
ierskaps

-

utvalget
nå mene

r det rik
tige er å

si nei til
konverte

ring av l
ån, bety

r

ikke det
at det al

ltid vil v
ære slik.

– Det ka
n hende

vi sier ja
til kon-

verterin
g når al

le fakta
er på bo

r-

det, men
nå kan

vi ikke
det, sier

Næss.
– Komm

unestyre
t bør ikk

e ta en

avgjørel
se de er

usikre på
, sier han

.

Saken sk
al opp i k

ommune
styret

mandag
kveld.

Martin Ha
ugen

martin.h
augen@g

at.no

Sier nei
til Retur

kraft

■ Eierskaps
utvalget s

tøtter råd
mannens

syn på sa
ken om lånUVISST.

Terje Sta
lleland (

t.v.) og O
dd Bjørn

Næss sy
nes frem

tiden for
Returkra

ft AS vir
ker svær

t uviss, s
elv om lån blir k

onvertert
.

OPPBUD.
Det kan

gå mot o
ppbud fo

r Returk
raft AS.

Terje Sta
lle-

land tror
det kan

være en
god løsn

ing.
FOTO: EI

VIND K D
OVIK

«Vil ikke
gi reell

styrking a
v Returkr

aft»

Odd Bjørn
Næss
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e d det første
jobb i Spania

300 ansatte. – Jobben er topp, sier
han.

ring i utland
et som positivt.

– Her på kontoret er
det over

300 ansatte,
og det er de

t alt fra at-

tenåringer t
il femtiåringer. M

iljøet

er også veld
ig internasj

onalt, noe

som er moro, selv om
man ikke har

peiling på h
va franskmennene sit-

ter og humrer av inne på pause-

rommet eller hva a
raberne skra

vler

om i heisen.

Han påpeker at
dersom spillin-

dustrien er h
va man ser etter,

er en

stilling som
«localization

tester» et

godt utgang
spunkt.

– Man blir kanskje
ikke millio-

nær med det første, m
en det gir

gode muligheter fo
r å gå videre,

avslutter ha
n.

Sara Melissa Frost

sara.melissa
.frost@gat.n

o

Lesernes mening: Har vi – inn-

byggerne i G
rimstad, Arenda

l og

Froland – be
talt 50 millioner for

mye i renovas
jonsutgifter

siden

2010?
Mye tyder på

det. Det som
er

skuffende, e
r at dette h

ar vært

kjent i over
et år, uten a

t de an-

svarlige har
gjort noe m

ed det.

Hva er dette
? Firmaet Retur-

kraft AS har
enerett på b

ehand-

ling av husholdnin
gsavfall fra

innbyggerne
i de fleste a

v kom-

munene på A
gder. Dette

har de

fått gjennom
avtaler med reno-

vasjonsvirks
omheter, som

for

eksempel Agder re
novasjon AS

,

som har ansvar f
or å samle inn

avfall fra husholdnin
gene i

Arendal, Gr
imstad og Froland.

Agder renov
asjon sender så av

-

fallet til Ret
urkraft for b

ehand-

ling der. Så
langt – så go

dt.

Problemet er at Re
turkraft

har sendt al
tfor store re

gninger

til sine kund
er. I Mandalsområ-

det er det M
aren AS som

samler

inn husholdnin
gsavfall fra

hus-

standene i e
ierkommunene, og

leverer vide
re til Returk

raft. Ad-

ministrasjonen
og styret i M

aren

bestemte seg for at
de ikke ville

godta denne
overfakture

ringen,

og unnlot å
betale i hen

hold til

fakturaene.
I en voldgiftsdom

datert 5.mai 2014, ble d
et avsagt

dom. Maren fikk medhold i sin

påstand om
at de var ove

rfaktu-

rert. I dommen ble det best
emt

hvor mye Returkra
ft hadde lov

å fakturere
per tonn. Ik

ke bare

Maren, men også alle de
andre

kundene.

Da skulle m
an tro at adm

inis-

trasjon og styre i Ag
der renova-

sjon snudde
seg rundt, re

gnet ut

hvor mye de har be
talt for mye,

og forlangte
å få tilbake f

or mye

betalt. Som
administrasjon

og

styre i Maren gjorde.

Men nei. Det h
ar ikke skjed

d.

Ifølge styrer
eferatene h

ar man

ikke engang
behandlet sp

ørsmå-

let. Represe
ntantskapet

s med-

lemmer har hatt
kjennskap til

Maren-dommen, og til at
ikke

noe er gjor
t fra Agder

renova-

sjons side. I
følge refera

tene fra

representan
tskapets møter, har

heller ikke
representan

tskapet

drøftet krav
om tilbakebetal

ing.

For en tid si
den utfordre

t jeg

– i innlegg
i Adressa og

Agder-

posten – styreform
ann Tormod

Vågsnes til
å komme med en

redegjørelse
. Det har ha

n ikke

gjort. Pga d
enne taushe

ten, har

jeg selv fors
økt å få frem

fakta.

I perioden 2
010–2014 ha

r Ag-

der renovas
jon levert ca

. 46 000

tonn avfall t
il Agder ren

ovasjon.

Ut fra Maren-dommen betyr det

at Agder re
novasjon har betalt

ca. 40 millioner kron
er for mye.

I 2015 vil A
gder renova

sjon an-

tagelig betale ca. 10 millioner

for mye. Til sammen dreier det

seg altså om
ca. 50 millioner kro-

ner for mye. Blir ikke
noe gjort,

vil dette fortsette i årene som

kommer.

Hvordan kan Agder reno
va-

sjon leve med å betale f
or mye?

Jo, de sender bare regningen

videre, slik a
t det er innb

yggerne

som i de nevnte å
rene har bet

alt

for høy reno
vasjonsavgif

t.

Ovenståend
e er basert p

å hva

jeg har klar
t å finne ut.

Kanskje

er det feil, k
anskje er de

t unøy-

aktig. I så fa
ll regner jeg

med at

rette vedkommende kommer

med en redeg
jørelse.

Det er også
et viktig poe

ng at

det ikke er l
ov å ha høye

re reno-

vasjonsavgif
ter enn det som er

selvkost. Vo
ldgiftsdommen fast-

setter selvkost ho
s Returkraf

t

AS. Returkr
aft fakturere

r Agder

renovasjon
AS ca. det d

obbelte

av dette belø
pet per tonn

. Agder

renovasjon g
odtar dette b

eløpet,

og sender r
egningen videre til

kommunene, som
belaster inn

-

byggerne ih
t. dette. Gjø

r kom-

munen seg da skyldig i lov-

brudd?
Hvem er i så fall ansvarli

g?

Administrasjon o
g styre i Agd

er

renovasjon
AS er ansva

rlig hvis

det er slik at de med viten og

vilje har go
dkjent over

fakture-

ringen og sendt regni
ngen vi-

dere. Repres
entantskape

ts med-

lemmer er ansva
rlige, fordi

de

– som politiske re
presentante

r

for sine kom
muner og høy

este

myndighet i A
gder renova

sjon

AS – ikke ha
r gjort noe.

Og hvis

kommunestyrene
ikke gjør no

e,

blir de også
ansvarlige,

og der-

ved kommunene. Kan
Grimstad

kommune bli nød
t til å tilbak

e-

betale 15 m
illioner kron

er i for

mye – ulovlig
– innkrevd

reno-

vasjonsavgif
t?

Odd Bjørn Ness

50 millioner

– pytt, pytt
n Odd Bjørn Ness i leserin

nlegg

RETURKRAFT. Bildet viser
Returkrafts

forbrennings
anlegg i

Kristiansand
. Odd Bjørn Ness er kriti

sk til driften
.
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– Det er ikke så lett å gjøre en helgen ut av Olav
Haraldsson. Hans livshistorie preges ikke særlig av
en fromhet og ydmykhet som passer til en helgen.

Paul Erik Wirgenes
prest, med Ettertanke i Vårt Land

Olav Haraldsson. Hellig?

– Enkelte i Senterpartiet får tydeligvis kuldegysninger ved
å høre ordet konservatisme, selv om det historisk sett er
vanskelig å finne noe parti som har vært mer konservativt
enn Senterpartiet.

Jan Olav Olsen
Gjerstad Høyre til Aust-Agder Blad

Konservatisme – Det er vondt at et land som Norge kaster ut
barn. Det er hjerterått. Det er opprørende at vi
tillater oss selv å tenke at noen er mindre verdt
enn oss.

May-Britt Moser
til Klassekampen

Mer eller mindre verdt

Returkraft AS – dobbeltroller og tillit
INNSPILL
Returkraft AS har dessverre blitt et pen-
gesluk, og ingen vet hvor det vil ende.
Det eneste som synes uunngåelig, er at
det er innbyggerne som må betale kala-
set. Men det må ikke bli slik, hvis ikke
våre politikere synes det er greit.

Det har vært et prinsipielt problem at
samme person har vært styreformann
både i Returkraft AS og i Agder reno-
vasjon IKS – den nest største eieren i
Returkraft AS. Nå er Vågsnes ute av
Returkraft AS. Prinsipielt har vi da
ikke lenger noe problem med denne
dobbeltrollen, hva angår Vågsnes.

Ny styreleder i Returkraft AS er Ole Pet-
ter Krabberød. Han er også styreleder i
Avfall Sør – den største eieren i Retur-
kraft AS. Den helt dominerende eier i
Avfall Sør er Kristiansand kommune –
den andre, store garantisten for Retur-
krafts lån. Kristiansand kommune har
derfor mest å tape på at ikke Returkraft
AS får store nok inntekter på behand-
lingen av husholdningsavfallet. Prinsi-
pielt er man da egentlig i samme, uhel-
dige situasjon.

Når man googler den nye styrefor-

mannen, ser man at det er en mann
med bakgrunn for å gjøre en god jobb
som styreleder i Returkraft AS. Kan-
skje litt underlig at en så profesjonell
person finner det prinsipielt greit å
inneha de to posisjonene samtidig. Så
stor betydning som hans dobbeltposi-
sjon har for innbyggernes økonomi i
Grimstad og andre kommuner, er det
kanskje å forvente at han redegjør of-
fentlig for hvordan han ser på dette.

Det som har vært det store problemet
med Returkraft AS og – i og for seg –
Agder renovasjon IKS, er manglende og
delvis uriktig informasjon. Det må
Vågsnes ta sin del av ansvaret for.

For å vise at han er tilliten verdig, bør
han – som styreformann i Agder reno-
vasjon IKS – sørge for at følgende punk-
ter besvares:

* Har Agder renovasjon IKS fulgt
opp avgjørelsen i Maren-saken ved å be
om kreditering? Eventuelt begrunne
hvorfor ikke.

* Er det slik at Agder renovasjon IKS
godtar å betale 1 750 kroner per tonn
når Maren betaler 850 kroner? Eventu-
elt begrunne hvorfor.

* Hvis det er slik – hvor mye koster

dette eventuelt innbyggerne i Grimstad
per år?

* Hvordan beregner Agder renova-
sjon sine avgifter til eierkommunene –
spesifisert?

* I selskapsavtalens § 5 står det at
budsjetterte utgifter innbetales fra
kommunene som a kontoinnbetalinger,
og at ved slutten av året skal det foretas
sluttoppgjørsavregning. Dokumentere
hvordan dette skjer – for eksempel ved
å vise eksempler fra de siste fem årene.

* Hvordan blir situasjonen for Retur-
kraft AS, om inntektene må baseres på
dommen i Maren-saken, og selvkost be-
regnes ut fra kalkulatorisk rente (i ste-
det for reell)?
Det er vel å håpe at våre representanter i
Agder renovasjons styre og represen-
tantskap, på en positiv måte bidrar i
dette arbeidet, og at det blir en langt
større åpenhet i både Agder renovasjon
IKS og Returkraft AS. Siste ord om be-
handlingen av husholdningsavfall er
neppe sagt.

Odd Bjørn Ness
Medlem Grimstad kommunes

eierskapsutvalg

Returkraft AS er blitt et pengesluk. FOTO:
Erik Holand

SAMMENSLÅING

Kommunereformen
blir frivillig
Det er svært vanskelig å se for
seg at et knapt stortingsflertall
vil tvinge gjennom sammenslå-
inger rett før stortingsvalget i
2017. Det beste kommunene nå
kan gjøre er å fatte de vedtak
som oppleves riktige for dem.
Arbeiderpartiet vil respektere
vedtakene som gjøres lokalt.

Regjeringen har drevet om-
fattende dobbeltkommunika-
sjon om kommunereformen.
De har sagt at reformen skal
være frivillig, samtidig som de
har laget et reformopplegg som
bygger på at kommuner til sju-
ende og sist skal kunne sam-
menslås med tvang. Ved å få
folk i kommunene til å tro at
det ikke finnes noe valg, forsø-
ker de å presse frem sammen-
slåinger – også der man lokalt
mener at det ikke vil gi noen
gevinst. Innholdsløse fraser
som «dette går ikke over», har
samme formål.

Det er mye som taler for at
kommunereformen til sjuende
og sist vil bli frivillig. Bare må-
neder før et mulig regjerings-
skifte i 2017 har regjeringen
tenkt at reformen skal behand-
les i Stortinget. Det vil være
svært uklokt å tvinge gjennom
tvangssammenslåinger med et
knappest mulig flertall. Den
erkjennelsen tror jeg også at
regjeringspartiene og deres
støttepartier etter hvert vil
komme til.

Mange lokalpolitikere jeg
har møtt, sier at de ikke tror at

regjeringen vil tørre å slå dem
sammen med tvang, men at re-
gjeringen i stedet vil bruke in-
direkte tvang ved å redusere
inntektene deres. Det er en
metode som Arbeiderpartiet i
så fall vil ta kraftig avstand fra.
Norge er et mangfoldig land
fra naturens side, og det er vik-
tig å sikre gode og likeverdige
tjenester uavhengig av om
kommunen har gamle eller nye
grenser.

Arbeiderpartiet er positiv til
at kommunene har samtaler og
vurderer hvilken kommune-
struktur som er best egnet for
å løse fremtidige oppgaver.

Nå er vi klare for å gå videre:
respektere svarene man har
funnet eller finner frem til i
kommunene, og støtte dem i
arbeidet med å sørge for best
mulig skoler, eldreomsorg, bar-
nehager og alle de andre vikti-
ge oppgavene de jobber med.

Helga Pedersen
kommunalpolitisk talsperson Arbei-

derpartiet

FLØYHEIA

Boliger, begravelser
eller hotell?
Etter at Sjømannsskolebygnin-
gene med noen unntak har
stått tomme i flere år, kommer
det nå en rekke forslag om å ta
i bruk og å bygge ut dette om-
rådet. 150 boliger er ett alter-
nativ og hotell med 110 rom er
et annet.

Det eneste som man vel er
enige om, er at de eldste delene

er bevaringsverdige. Forslaget
om at aulaen kan brukes til
gravferdsseremonier er også
gjennomførbart. Da kan man
rive de nyere bygningene, som
i dag er ganske lite tilpasset
området som helhet, og få par-
keringsplasser som det ikke
var behov for den gang skolen
ble bygget på 50- og 60-tallet.

Hvis man velger å bygge ut
med boliger eller hotell, vil
dette rasere det som er igjen av
offentlig turområde for eksiste-
rende bebyggelse og andre som
ønsker å nyte den flotte utsik-
ten. Dette vil også medføre en
trafikkbelastning som er ille
nok med dagens kontorbygg.

Mens dagens kontorer er
stengt på kveldstid og i helger,
vil hotell og boliger i et slikt
omfang gi stor trafikk hele
døgnet og spesielt i helgene.

For selv om Fløyheia er sen-
trumsnær, er heia i realiteten
like langt unna kjøremessig
som Harebakken. Fra sentrum
må man først via Langsæ og
rundt på baksiden av Håve-
heia. Det er få som bruker bei-
na for å komme til Fylkeshuset
i dag, og forslag om taubane og
fjellheis er lite realistiske.

Det er underlig at få ser ut
til å tenke på å tilbakeføre
Fløyheia til parkområde for
sentrumsnær bebyggelse og
andre interesserte. Når det
brukes millioner på lekeplass
på Torvet, bør man kunne bru-
ke litt på å bevare Arendals
kremtopp til allmenne formål.

Oddmund Suhrke
Færvik

VOLD I HJEMMET

Nulltoleranse for vold
mot barn
Vold skjer ofte der en skal være
tryggest: hjemme hos dem en
er glad i – og utført av én en er
glad i. Vold i nære relasjoner
har de siste årene heldigvis
vært på dagsorden i den dagli-
ge samtalen, i media og i poli-
tiske debatter. Slik har vi fått
åpenhet, rundt det som er et
vondt og vanskelig tema. Sen-
trale myndigheter, og i kom-
muner er det heldigvis etter
hvert lagt mange og gode pla-
ner for å forhindre og avdekke
vold i nære relasjoner. Å fore-
bygge er fortsatt viktig. Antall
anmeldelser øker, sammen med
engasjementet for å hindre at
barn utsettes for vold. Åpenhe-
ten sammen med utvikling av
lovgivning bidrar også til å ut-
vikle kunnskap og holdninger.

Før var vold i noen hjem noe
alle «visste om», men ingen
snakket om, langt mindre tok
grep imot. Barneoppdragelse
var en privatsak.

Samfunnsendringer har
gjort at kvinner som før ikke
torde bryte ut, men som stillti-
ende aksepterte vold, nå kan få
hjelp. De har ofte eget arbeid,
er økonomisk uavhengige og
har dessuten et eget sikkerhet-
snett som ivaretar dem. Vold i
nære relasjoner er i høyeste
grad også et likestillingsspørs-
mål.

Barn som er utsatt for, eller
vitne til vold tar skade. Vi vet
mye om langtidsvirkningene, –

et skadet barn kan bli en vok-
sen som sliter, eller selv blir en
voldsutøver. Det trengs fortsatt
å arbeide med holdningsend-
ringer, men det kreves mer.
Det kreves gode, trygge barne-
hager med voksne som ser og
kan barn, som har kompetanse
for å oppdage om barn er ut-
satt for vold. Vi trenger kloke
voksne som tar ansvar og føl-
ger opp og ikke gir seg før hjel-
pen har kommet. Ansatte med
kompetanse som vet hva de
ser, når de ser det. Voksne som
har kunnskap til å stille de ret-
te spørsmålene.

Vi må ha et barnevern med
god kompetanse som setter
inn tiltak i familier som sliter,
og som setter inn forebyggende
tiltak i risikofamilier. Til dette
trenger vi flere ansatte, og øre-
merkede midler til flere stillin-
ger i barnevernet utover de
1.000 som allerede har kom-
met som følge av barneverns-
løftet.

I tillegg må vi ha en skole-
helse- og helsesøstertjeneste
som fungerer godt. Et tilbud
som har barn og unges tillit,
som ser og møter mange barn
på ulike arenaer, og som kan
gå tidlig inn med hjelp.

For å lykkes er det viktig at
kommunene har handlings-
rom. Også derfor har Arbei-
derpartiet valgt å styrke kom-
muneøkonomien. Vårt hoved-
budskap må være at alle barn
skal leve livet sitt trygt og uten
redsel for vold. Vi må ha null-
toleranse for vold mot barn!

Sonja Mandt
Arbeiderpartiet
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Med 19 mot 14 stemmersa kommunestyreti kveld ja til å omgjøreansvarlig lån til aksje-kapital i Returkraft AS.– Tore Stalleland (SP) fremmet føl-gende forslag som erstatning forpunkt 1:
– Grimstad kommunestyre gir påbakgrunn av de opplysningene somer framkommet om framskrevetresultat datert 18.05.15 fra Retur-kraft AS, sin tilslutning til at ansvar-lig lån fra Agder Renovasjon IKS tilReturkraft AS, kan omgjøres tilaksjekapital i selskapet.– Representantskapet i AgderRenovasjon IKS bes gjøre en selv-stendig vurdering om forutsetnin-gene og opplysningene, som er gitti saken, gir tilstrekkelig grunnlagfor å vedta konverteringen nå, ogom det nå kan konverteres deler avdet ansvarlige lånet.– Det forutsettes at eierne avReturkraft AS tiltrer på en slikmåte i konverteringen at ingen ei-ere får mer enn 49,9 prosent avaksjene.

– Grimstad kommunestyre berom at representantskapet i AgderRenovasjon IKS følger opp de øko-nomiske forholdene i ReturkraftAS, herunder hvordan garantipro-visjonen skal håndteres videre.
Lang debatt
Men forut for vedtaket var det enlang debatt, hvor det var delt synpå redningsaksjonen.

– Frp har drøftet saken i dag, ogvi har landet på standpunktet sområdmannen hadde i sin innstilling,så vi vil fremme det på nytt. Litt avbegrunnelsen for det er at det er etsvært selskap, og det er høy gjelds-finansiering av selskapet. Det ermange forutsetninger som måklaffe for at dette skal gå i målfremover. I løpet av det siste halv-året har Returkraft vurdert hvasom kan få selskapet på rett kjøl.Totalsett så er det så mange usik-kerhetsmomenter, at dette er bittelite i forhold til det som trengs forå sikre en sikker drift fremover. Ag-der renovasjon bør stemme imotdette, til en skikkelig plan forelig-ger, sa Terje Stalleland.– Denne saken handler om sty-ring, åpenhet og informasjon. Deter mye usikkerhet, og uansett hvavi velger, at det går mot konkurseller vi velger å konvertere, så erdet all grunn til skepsis. Det erutrolig viktig uansett hva vi velgerat det blir gjennomgang av selv-kostreglene, for det er mange uklar-heter her. Noe som er helt sikkerter at vi må få bedre skriftlige rap-porteringer. Beregningene fra Re-turkraft er positive, men det er enusikkerhet. På bakgrunn av dettevil gå inn for at vi konvertere, r, saAnne Mo Grimdalen (V).
Må innfri garantiene– Prognosene er at dette skal gå.Ved å konvertere lånet får vi posi-tiv egenkapital hele veien. Den vilikke være tapt på papiret. Anbefa-ler at vi konverterer lånet, men

med usikkerheten som er kunne vitenke at vi tok noen forbehold, saTore Stalleland (SP).– Det er konkurs egentlig, hvis viikke spytter inn pengene. At debygde det for stort er ut ifra prog-nosene ikke helt hakkende galt,selv om husholdningsavfallet ikkekunne fortsette å stige. Norge en avverstingene i Europa og verden.Det som er sikkert er at hvis vi ikkekonverterer i dag, så går de kon-kurs, og Arendal og Kristiansandmå innfri sine garantier. Det ermange ting i denne saken som formeg er underlig. Jeg skjønner ikkekommunestyret, at her skal vi stem-me for å blåse inn millioner i etselskap som sørger for at vi får høy-ere renovasjonsavgifter, sa Lars ErikØdegården (Frp).– I forhold til det et selskapetkan gå konkurs, har i hvert fall jegmedfølelse for de andre kommu-nene, sa Tore Stalleland.
Må vise respekt– Det er mange kompliserte sakerrundt Returkraft, og jeg håper kom-munestyret kan ha en viss respekt.Det har alvorlige økonomiske van-skeligheter, men de gjør det for ti-den veldig godt i markedet. Jeg harment det samme hele tiden, værtkritisk til hvordan Returkraft ble til,manglende rolleklarhet. Men nåskal styreleder trekke seg fra en avrollene, og det vil skje en av deneste dagene. Jeg er enig at vi mågjennom selvkostregimet. Mendette kan være det de trenger for åkomme seg gjennom en vanskelig

situasjon. Dette er en mulighet tilå være en redning for selskapet. Ogdet er en grunnleggende flott sat-sing som ligger under Returkraft.Hva vil de som sier nei? De argu-menterer med at da går selskapetkonkurs, det gjør nok ikke det. Hvisman tvinger fram en konkurs, erdet garantiansvar på flere hundremillioner i Arendal og Kristiansandsom skal håndteres. Det blir en tøffbelastning.Man sender en kjempe-regning inn i anstrengte kommune-regnskap. Da er man nærsynt omman ikke bryr seg om det. Så, for åoppsummere, jeg føler at dette ersnakk om mindre beløp, pengersom allerede er i selskapet, som kanvære det som skal til, ordfører HansAntonsen.
– Jeg trodde vi snakket om øko-nomi, og ikke avfallssortering, forden er veldig bra. Men det er ikketil å stikke under en stol at hvis viikke konverterer så er det konkursi 2016, sa Ødegården.

En etisk side
– Vi støtter Frp sitt forslag.Men jeger enig med Grimdalen om at den-ne saken handler om styring ogåpenhet. Denne saken har hatt ennegativ utvikling, og vi hadde øn-sket større åpenhet rundt saken.Det hadde vært mer tillitvekkendeom vi hadde fått balansert informa-sjon, for å foreta en riktig vurde-ring. Jeg er ikke like optimistisksom styreleder. Det å konverterelånet er ikke gratis penger, da tap-pes Agder renovasjon for egenkapi-tal, og de må da til sine eierkom-

muner og be om mer kapital. Viliker å stå sammen, også når tinggår galt, men min forpliktelse gårtil våre innbyggere, sa May Øde-gård.
– Dette er en vanskelig sak,hvem skal man tro på, hvilket tallskal man tro på. Dette er jeg i tvilom. Jeg er mest enig i rådmannensførste forslag, som er fremmet avFrp, sa Stein Gjulem (KrF).– Vi vil støtte forslaget til vedtak,slik det er formulert av Tore Stal-leland. Vi må skille de forskjelligedebattene som går nå. Handler ikkeom hvordan det har vært ledet ogstyrt, eller avfallsavgiften og hvor-dan den skal være fremover. Vi ri-sikerer ikke noe ved å konvertere,det er ingen friske penger som skalinn. Ut ifra et miljøperspektiv erdette en suksess, hvis ikke haddeavfallet gått på veiene til Sverige.Det er en etisk side ved dette, veden konkurs er det alltid noen sommå betale prisen. Hva vil skje medsamvittigheten hvis vi gjør et ved-tak som gjør at skoler må stenge inabokommuner, spurte Arnt Gun-nar Tønnessen (V).– Det er lett å være enig medTønnessen, så vi vil gå for rådman-nens forslag, sa Øystein Haga (V).– La de forsøke å få det til, støt-tet Johannes Kristiansen (H).

Janicke Yttervikjanicke@gat.no

Ja til å hjelpe Returkraft■ Ekstramøte i kommunestyret om Returkraft AS mandag kveld

STEMTE FOR Å OMGJØRE. 19 av representantene stemte i kveld for å omgjøre lånet til aksjekapital for Returkraft AS.

2 Tirsdag 4. august 20
15

PÅ DEN ANNEN SIDE
Grimstad Adressetiden

de
Grimstad Adressetiden

de

ad
re

ss
a

m
en

er

Grunnlagt i 1
856 av boktrykke

r J. P. Nielse
n.

Bekreftet op
plag 6.013.

Internett: ww
w.gat.no Tlf.: 37 25 80 00

Redaktør: Pe
er L. Andrea

ssen

Grimstad Adresse-

tidende arbeider

etter Vær Varsom-

plakatens re
gler for

god presseskikk.

Den som mener

seg rammet av

urettmessig

omtale, oppford
res

til å ta kontakt

med redaksjonen.

Pressens Fag
lige

Utvalg (PFU) er

et klageorgan

oppnevnt av
Norsk

Presseforbun
d,

som behandler

klager mot pressen

i presseetisk
e

spørsmål.

PFUs adress
e:

Rådhusgt. 1
7,

boks 46, Sen
trum,

0101 Oslo.

Tlf.: 22 40 50 40.

E-post:
pfu@online.no

PFU-saker e
r

tilgjengelig på

internett: htt
p://

www.sol.no/i
j/pfu

si din mening Si hva du mener i lokal
avisen din. Send leserinnlegg på

mail til red@gat.n
o

Husk at anonym
e innlegg som regel ikke trykk

es.

DUGNAD. Esp
en Moy skriver her a

t det tar 450
år før en plastflake bry-

tes ned, og at mye plastik ikke blir fanget o
pp av renseanlegge

ne.

Lesernes men
ing: Returkra

ft AS har dess-

verre blitt et
pengesluk, o

g ingen vet hvor

det vil ende
. Det eneste

som synes uunn-

gåelig, er at
det er innb

yggerne i blant

annet Grim
stad som må betale kalaset.

Men det må ikke bli slik, hvis
ikke våre

politikere synes det er
greit.

Det har vært et prinsip
ielt problem

at

samme person har vært styreform
ann

både i Returkraft
AS og i Agder reno

va-

sjon IKS – den nest største
eieren i Retur-

kraft AS. Nå er Vågsnes
ute av Retur

kraft

AS. Prinsipi
elt har vi da

ikke lenger noe

problem med denne dobbeltrolle
n, hva

angår Vågsn
es.

Ny styreleder i
Returkraft A

S er Ole

Petter Krabb
erød. Han er også styre

leder

i Avfall Sør
– den største eieren i Retur-

kraft AS. D
en helt dominerende eier i

Avfall Sør e
r Kristiansa

nd kommune –

den andre, store
garantisten

for Retur-

krafts lån. Kristian
sand kommune har

derfor mest å tape på at ikke Returkraft

AS får store nok
inntekter på

behandlin-

gen av husholdnin
gsavfallet. P

rinsipielt

er man da egentlig i samme, uheldige

situasjon.

I forbindelse
med saken om konverte-

ringen av ansvarlig lån til aksjekap
ital,

har ledelsen
i Returkraft

AS opptrådt på

en måte som gjør at mange involve
rte vil

ha problemer med å ha tillit til det
som

kommer fra Returk
raft AS. Slik

sett er det

vel greit m
ed en ny, øverste

kost, som

kanskje kan gjenopprett
e tilliten til sel-

skapet.
Når man googler den

nye styreform
an-

nen, ser man at det er en
mann med bak-

grunn for å gjøre e
n god jobb som styre-

leder i Retu
rkraft AS. K

anskje litt under-

lig at en så profesjon
ell person finner det

prinsipielt g
reit å inneha de to posisjo-

nene samtidig. Så stor betydning som

hans dobbe
lt-posisjon har for innb

ygger-

nes økonom
i i Grimstad og andre kom-

muner, er det
kanskje å forvente at han

redegjør off
entlig for hv

ordan han ser på

dette.
Hva med situasjonen

i praksis? U
ten-

om det rent pri
nsipielle, ha

r problemet

med Vågsnes’s do
bbeltrolle væ

rt at det er

usikkert hvo
r i hvor stor

grad han – som

styreformann i begge selskapene
– har

maktet å sørge for at Agder
renovasjons

interesser er
ivaretatt i fo

rhold til Retur-

krafts. I den
grad han ikke har gjort de

t,

har det gått
ut over inn

byggernes ø
ko-

nomi. Den ovennevnte
, manglende tillit,

slår selvsag
t også tilbake på han. Som

styreformann må han vel ha vært klar

over mangelen på etterrettelig
informa-

sjon fra selskapet
. Spørsmål om hvor han

har hatt sin
lojalitet, sky

ldes blant a
nnet

hans opplys
ninger i Are

ndal kommune-

styre om at Returkra
ft AS ikke kan gå

konkurs (for
di det bare e

r å legge på
pri-

sene).
Mange ville vel mene at han heller

ikke burde fortsette som styreleder i
Ag-

der renovas
jon IKS. For å vise at han er

tilliten verdig, bør V
ågsnes – som

styrefor-

mann i Agder reno
vasjon IKS – sørge for

at følgende
punkter bes

vares/ oppfy
lles

så snart som mulig:

• Har Agder ren
ovasjon IKS fulgt opp

avgjørelsen
i Marna-saken

ved å be om

kreditering?
Eventuelt be

grunne hvor
for

ikke.
• Er det slik

at Agder re
novasjon IKS

godtar å betale kr. 1 750,- pr ton
n når

Maren betaler kr. 850,-? Eventuelt b
e-

grunne hvorfor.

• Hvis det er s
lik – hvor mye koster

dette eventuelt in
nbyggerne i Grimstad

pr år?
• Hvordan beregner A

R sine avgifter

til eierkommunene - spesifisert?

• I selskapsa
vtalens § 5 s

tår det at bu
d-

sjetterte utgifter inn
betales fra kommu-

nene som a kontoinnb
etalinger, og

at ved

slutten av året skal de
t foretas slu

ttopp-

gjørsavregn
ing. Dokum

entere hvordan

dette skjer – for eksempel ved å vise ek-

sempler fra de siste 5 årene.

• Hvordan blir situasjo
nen for Retur-

Returkraft A
S - dobbeltroll

er og tillit

Lesernes mening: Marint avfall spres

med havstrømmene. Plast
utgjør det

største prob
lemet, eksempelvis så tar

det

450 år før en plastflaske brytes ned.
Mi-

kroplast er
små plastpartikl

er under 5

millimeter som dannes av n
edbryting og

slitasje på plastgjensta
nder. Mye av mi-

kroplasten går via avløpsvanne
t og blir

ikke fanget opp
av renseanlegg

ene og

følger utslip
psvannet ut

i havet, mikro-

plast brukes
som tilsetning i b

lant annet

kroppspleie
produkter o

g i klesplagg,
ek-

sempelvis fleecj
akker. Målinger viser

nå

at bildekk avgir enorm
t mye mikroplast

ved slitasje, ca. 2
kg slites bort f

ra hvert

dekk vi har på bilen, dette
forsvinner u

t

i naturen og via bekke
r finner også

mye

av dette veie
n ut i sjøen. M

aling og ved
-

likehold av skip og fritidsbåter
utgjør

også en stor foruren
sningskilde.

I Norsk lovgivning
er forsøplin

g på

land og til sjøs forbudt ett
er foruren-

singsloven.
Men det er selvfø

lgelig ikke

ulovlig å ha dekk på bilen, pusse
båten,

bruke hudpl
eieprodukte

r, eller klær med

plast.
Men for å unngå at vi får miljøgifter

fra plastproduk
ter inn i næringskjeden

og opp på matfatet vårt.
Må vi nå bli

enda bedre på å være beviste på hva vi

kjøper. Unngå unødig plastemballasje,

velg svanemerkede kosmetikk og hygie-

neprodukte
r, gi bort ti

ng istedenfor å

kaste. I Norge har vi mange som nå i

økende grad tar dette på alvor og et ek-

sempel er den årlige strandrydde
dagen

her deltok d
et 12000 per

soner, 522 st
ren-

der ble rydd
et og 14000

sekker med søp-

pel ble fjernet. Men neste år er det lik
e

mye eller mere søppel kom
met inn på

de samme strendene.
Miljøpartiet D

e

Grønne vil fremme forslag om at 100

millioner kron
er settes av

årlig til plast-

opprydding
, midler som Kommuner og

foreninger k
an søke på.

Plastemballasje er n
oe vi som enkeltper-

soner enkle
st kan bidra til å redusere,

dropp bæreposen og kjøp varer i løsve
kt.

MDG foreslår at d
et innføres

en avgift

på plastemballasje på 1
0 kroner pr. k

ilo.

Plastforuren
sning har lenge vært et

underkommunisert inte
rnasjonalt p

ro-

blem. Vi mener Norge må løfte saken

opp på den internasjon
ale agendaen.

Plastforuren
sningen beveger seg

på tvers

av landegrense
ne og er et proble

m som

må løses inter
nasjonalt. I

den anledning

vil Miljøpartiet D
e Grønne til høsten

legge frem et forslag på Stortinget o
m

en internasjon
al konvensj

on mot plast-

forurensing,
som vi håper på

bred støtte

til.
Esben Moy

1.kandidat Miljøpartiet De Grønne Grimstad

Nasjonal du
gnad mot plast i sjø

en

I morgen kommer NRKs sommerbåt

til Grimstad. Tidspu
nkt for når

bå-

ten ankommer Grimstad er endret

fra klokken 16 til klokken
14.50.

Turistsjef A
nne Elisabeth Jensen

håper grim
stadfolk vil ønske den

velkommen både fra bry
gga og fra

skjærgården. I ti
llegg til Thor Hus-

hovd og Kjetil Mørland blir kultur-

minister Thorhild Widvey blant

dem man får se under kveld
ssen-

dingen ved Waarums brygge ons-

dag. Program
ledere blir D

an Børge

Akerø og Jeanette Pla
tou. Følg rei-

seruta på nrk.no/sommer.

Sommerbåten på vei

SOMMERBÅT. Båte
n ankommer

klokken 14.50. FOTO:NRK SOMMER

PENGESLUK.
Odd Bjørn Ness mener at Retu

rkraft AS har blitt et p
en-

gesluk, og at innbygger
ne i Grimstad må betale for det.

ARKIVFOTO

kraft AS, om
inntektene m

å baseres

på dommen i Marna-saken,
og selv-

kost beregn
es ut fra kalkulatoris

k

rente (i stedet for
reell)?

Det er vel å
håpe at Grimstads re-

presentante
r i Agder re

novasjons

styre og representan
tskap, på en

positiv måte bidrar i d
ette arbeide

t,

og at det blir e
n langt større

åpen-

het i både A
gder renova

sjon IKS og

Returkraft
AS. Siste ord om be-

handlingen
av husholdnin

gsavfall

er neppe sa
gt. Det er å

håpe at de-

batten kan bli mest mulig faktaba-

sert.

Odd Bjørn Ness

Medlem i Grimstad kommunes

eierskapsutvalg

Returkraft i Kris-
tiansand vil gå med 

overskudd i 2015, 
blant annet takket 

være inntekter på 
farlig avfall.

KRISTIANSAND

– Farlig avfall er dagligdagse ting, 

som blant annet maling, gulvbe-

legg og impregnert treverk, for-

klarer Ketil Bergmann, som er 

HMS- og kvalitetssjef og ansvar-

lig for satsningen på farlig avfall 

på Returkraft.
En tankbil ruller inn på anleg-

get til Returkraft på Langemyr 

på Dalane i Kristiansand. Den er 

fylt med farlig avfall. Oljeslam fra 

tanken skal pumpes direkte inn i 

avfallsbunkeren som kan romme 

4000 tonn avfall. 
Fra bunkeren hentes brennstoff  

til den store forbrenningsovnen. 

Energien fra ovnen brukes til pro-

duksjon av fjernvarme og strøm.

Brytes ikke ned naturlig

I 2011 fikk Returkraft konsesjon 

til å brenne farlig avfall. Dette 

er avfall som inneholder stoffer 

som ikke brytes ned naturlig i na-

turens kretsløp. Avfallet brennes 

på 1000 grader celsius, slik at det 

brytes ned til partikler og gasser 

som det er mulig å rense via ren-

seanlegget.
– Det er flere og flere aktører 

som ønsker å benytte seg av våre 

tjenester i forbindelse med far-

lig avfall. Det sikrer både økono-

mi og arbeidsplasser hos oss, sier 

Pål Bjørsvik, prosjektleder for far-

lig avfall på Returkraft.

tjener mer per tonn

Den totale mengden avfall som 

brennes ved anlegget årlig er i 

snitt 85.000 tonn husholdnings-

avfall og 45.000 tonn næringsav-

fall. Farlig avfall er en del av næ-

ringsavfallet, og utgjør om lag 

20.000 tonn.
– Vi tjener fra 500 til 1000 kro-

ner mer per tonn 

farlig avfall sam-
menliknet med 

annet type av-
fall, forteller Odd 
Terje Døvik, ad-
ministrerende di-
rektør for Returkraft.

Dette gir Returkraft en ekstra 

inntekt på mellom 10 og 20 mil-

lioner kroner årlig. I 2015 vil be-

driften tjene 10-12 millioner kro-

ner på mottak av farlig avfall.

reduserer underskudd

I år ble Returkrafts virksomhet 

økonomisk adskilt i to deler, en 

husholdningsdel og en nærings-

del.
Mens eierkommunene og for-

brukerne i Kristiansand og de 

andre kommunene finansier-

er kostnadene ved å brenne hus-

holdningsavfallet, må kostnadene 

ved å behandle næringsavfallet 

dekke seg selv. I 2015 var det bud-

sjettert med et underskudd på 27 

millioner kroner i næringsdelen. 

Som følge av inntekter fra mottak 

av farlig avfall, blir underskuddet 

redusert til mellom 15 og 17 milli-

oner kroner.

diskuterte avvikling

Direktøren sier det er det helt 

nødvendig å opprettholde pro-

duksjonen ved å tilføre forbren-

ningsovnen næringsavfall.

– Det var diskusjon om vi skul-

le legge ned næringsdelen, men 

da hadde vi ikke hatt brensel til 

å sikre helårsdrift. En nedleggel-

se ville blitt veldig dyrt, siden vi 

blant annet har forpliktelser når 

det gjelder levering av fjernvar-

me til Agder Energi, påpeker han.

Fem mill. i pluss
Ifølge Døvik vil næringsdelen 

av virksomheten gå i null i løpet 

av perioden 2016-2017 - og etter 

hvert i pluss.
– Det vi opprinnelig trodde 

skulle gå med underskudd, blir 

nå snudd til overskudd på grunn 

av inntektene fra det farlige avfal-

let, sier Døvik.
I 2015 forventes det at Retur-

kraft vil gå med totalt fem millio-

ner kroner i overskudd.

Returkraft betjener nå et lån 

på 1,4 milliarder kroner, som skal 

betales ned i løpet av 20 år. Lånet 

koster én million kroner i uka i 

renter og det betales årlig 80 mil-

lioner kroner i avdrag.

TeksT: Tormod Flem Vegge

tormod.vegge@fvn.no - 41466266

Farlig avfall sikrer overskudd

Har lån på 1,4 mrd. Betaler én million kroner i renter i uka

Ketil Bergmann (til venstre), ansvarlig for satsningen på farlig avfall på Returkraft, og Pål Bjørsvik, prosjektleder for farlig avfall, kikker inn i den gigantiske avfallsbunkeren på  

Returkraft. Her har det nettopp ankommet en tanbil med farlig avfall. Oljeslam skal pumpes inn i bunkeren og senere brennes i forbrenningsovnen.  FoTo: Tormod Flem Vegge

Fakta

Returkraft AS
 ● Returkrafts forbrenningsanlegg 

på Langemyr i Kristiansand startet 

opp i juli 2010, etter ti års planleg-

ging og en total kostnad på 1,5 

milliarder kroner.
 ● Anlegget forbrenner i snitt cirka 

130.000 tonn restavfall i året, og 

produserer energi tilsvarende 

årsbehovet til nesten 20.000 

eneboliger.
 ● Returkraft er eid av kommuner 

på Agder gjennom Avfall Sør (49,9 

prosent), Agder Renovasjon (31 

prosent), Risør og Tvedestran-

dregionens Avfallsselskap (8,1 

prosent), Lillesand og Birkenes 

Renovasjonsselskap (6,5 prosent), 

Setesdal Miljø og Gjenvinning (3,2 

prosent) og Hægebostad og Åseral 

Renovasjonsselskap (1,2 prosent).

Returkrafts 
forbrennings-
anlegg på Lan-
gemyr på 
Dalane i Kristi-
ansand startet 
opp i juli 2010.  
FoTo: Tormod 

Flem Vegge

 nyHeter
14 Fædrelandsvennen

lørdag 12. desember 2015

Etter lang 

tid med 

negativitet i 

media kom 

første positive 

presseomtale 

12. des.
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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 
eiendommen Mjåvannsvegen 31. 
Eiendommen ligger på Mjåvann 
Industriområde i Songdalen kom-
mune, og har et samlet tomteareal 
på ca. 22 mål.

Selskapet har leieinntekter på 
utleie av arealer, tyngre utstyr, 
kontorer og lagerbygg.

Omsetningen i selskapet utgjør  
4,5 mill. kroner, og selskapets 
årsresultat viser et overskudd på 
1,7 mill. kroner. Likviditeten i 
selskapet er tilfredsstillende, og 
egenkapitalandelen er på 23,9 %. 
Totalkapitalen i selskapet er 31,7 
millioner kroner mot 32,5 milli-
oner kroner foregående år. Styret 
og daglig leder er tilfreds med 
selskapets utvikling. Styret mener 
at årsregnskapet gir et rettvisende 

bilde av Mjåvann Gjenvinnings-
anlegg AS sine eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. 

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

LARS LEVERER OVERSIKTBILDE

OVERSIKT OVER GJENVINNINGSANLEGGET I MJÅVANNSVEGEN 31
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Matavfall, slam og hage-parkavfall 
blir omdannet til god næringsrik 
kompost på Støleheia Avfallsan-
legg. Komposttypene omsettes i 
markedet, men en stor andel bru-
kes også til å lage jordblandinger 
av høy kvalitet.

Avfall Sør AS er 50 % deleier i 
Grønn Vekst Sør AS, som omset-
ter kompost og jordprodukter fra 
Støleheia. I tillegg har Grønn Vekst 
Sør utsalgssted i Studedalen øst for 
Kristiansand. Noen av produktene 
kan også kjøpes på gjenvinnings-
stasjonene i Sørlandsparken og på 
Mjåvann.

Grønn Vekst Sør bruker ikke 
industrielt utvunnet torv i jordblan-

dingene, de ønsker ikke å støtte 
opp under en produksjonsmetode 
som ødelegger en verdifull naturres-
surs som torvmyr. Istedenfor tilbyr 
Grønn Vekst Sør kretsløpsbaserte 
og miljøvennlige jordprodukter av 
høy kvalitet.

Allerede i 2003 lanserte Grønn 
Vekst Sør miljøvennlige og alter-
native produkter i Norge, nemlig 
Proff-Jord og Bio-Tak. Og etter 
dette er resten av produktporte-
føljen til Grønn Vekst Sør også 
forblitt torvfri.

Grønn Vekst Sør leverte i 2015 
kompost og kvalitetsjord til kun-
der fra Arendal i øst til Stavanger i 
vest. Flere tusen tonn kompost og 

jord gikk til gårdsbrukere, private 
hager, hyttetak, entreprenører, 
anleggsgartnere og offentlige bygg.  
Biotak er fortsatt et populært pro-
dukt, og i 2015 ble det levert stør-
re mengder biotak i Agder, men 
også helt til Vrådal i Telemark.

2015 var et utfordrende år for 
Grønn Vekst Sør, men eierne har 
fortsatt god tro på selskapets for-
retningside og produkter, og satser 
derfor videre i 2016.

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

Grønn Vekst Sør AS
– AVSETNING AV KOMPOST OG JORDPRODUKTER

 FERDIG FYLTE BIG-BAGS MED JORDPRODUKTER (BIO-TAK)
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Avfall Sør eier 50% og driver Støleheia Pukkverk sammen med 

TT Anlegg AS.  Her produseres og selges subbus, maskingrus, 

pukk, grovknust masse og knust asfalt.  Pukkverket drives i et 

område på Støleheia som planlegges til fremtidig deponi når 

nåværende deponi er fullt rundt 2035.  

Det ble i løpet av 2015 utført anleggsarbeid for å tilrettelegge 

for en videre god pukkverksdrift.  Dette var bl.a. bygging av ny 

driftsvei i område og avgravning for videre sprengning.  Ellers 

var 2015 et år med noe lav aktivitet i anleggsmarkedet som 

førte til noe redusert salg.

Støleheia Pukkverk AS

STEINMATERIALER 
til de fleste formål 

Støleheia Pukkverk produserer et 10-talls ulike 
typer knuste steinmaterialer. Kan hentes 

på Støleheia eller bestilles levert.

FRA KNUSEVERKET PÅ STØLEHEIA
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JANUAR
Omlegging av renovasjonsgebyret: Fra 2015 baserer Avfall Sør fast 
renovasjonsgebyr på antall boenheter. Den faste delen av gebyret 
dekker utgiftene til drift av gjenvinningsstasjoner, returpunkter og 
administrasjon. Tidligere ble fastgebyret fastsatt ut fra størrelse og 
antall restavfallsdunker.

Kristiansands Avis fokuserer på forsøplingsproblemene rundt Avfall 
Sørs returpunkter. Det brukes mye tid og resurser på å rydde på retur-
punktene. I snitt fjernes 125 kg søppel hver dag fra returpunktene. 

FEBRUAR
Det gjennomføres en sorteringsundersøkelse av papir og papp fra grønne 
dunker.  Oppdragsgiver er Grønt Punkt Norge AS.  Konklusjonen fra under-
søkelsen er at papirmengdene totalt reduseres.  Lesestoff som aviser og 
magasiner står nå for om lag 80 % av innholdet i grønn dunk. For få år siden 
var denne mengder rundt 90 %.   1 av 4 kilo husholdningsavfall hentet hos 
husholdningene er papiravfall. 80 % av papir og papp kastes i grønn dunk 
Ca. 18 % i grå restavfallsdunk og ca. 2 % i brun dunk for bio-avfall.

MARS
I forbindelse med å sikre eksklusiv adgang for hytteeiere til 
dunker og containere for hytterenovasjon, ble det før påske 
plassert ut dunker med låser. 

Før påske ble det også sendt ut trekant-nøkler til alle hytte-
eierne i vårt område, om lag 3000.  

APRIL
Ryddeaksjoner i nærmiljø. Avfall Sør tilrettelegger for utplassering av 
containere til velforeninger og borettslag i eierkommunene.

Familien John Hageland fra Vennesla trekkes ut som vinner av 10 000 
kroner i Returkartonglotteriet.

Hendelser 2015
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MAI
Sammen med eierkommunene deltok Avfall Sør i den internasjonale 
Strandryddedagen 9. mai, med annonsering i lokalaviser, innhenting 
av oppsamlet marint avfall fra enkeltpersoner, lag og foreninger samt 
innhenting av 23 ryddesteder fra barnehager og skoler. Drøye 5 tonn 
innsamlet strandsøppel ble registrert og innlevert som restavfall på 
gjenvinningsstasjonene. 

JUNI
Heving av høyspentlinjen over deponiet på Støleheia ble ferdig 
gjennomført i uke 25. Viktig deponiareal ble da gjort tilgjengelig. 

JULI
I forbindelse med Tall Ship Race 2015,  bistår Avfall Sør 
Klimaalliansen med økonomisk støtte til et gjenbruksverksted 
for barnehager i Kristiansandsregionen.

AUGUST
Endrede rammevilkår for avsetning av flis: Avfall Sør påtar seg en 
rolle for å finne samlende løsninger for å frakte ut treavfall fra næring fra 
Risør/Tvedestrandområdet (RTA), Arendalsregionen(Agder Renovasjon),  
Lillesandsregionen (LiBir) og Kristiandsandsregionen. 

40
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DESEMBER
Thorleif E. Pedersen fra Flekkerøya i Kristiansand trekkes 
ut som vinner av 10 000 kroner i Returkartonglotteriet. 

NOVEMBER
Prøveprosjekt med henting av plastemballasje hos om 
lag 1.200 husholdninger på Flekkerøya igangsettes 
(omtalt annet sted i årsrapporten).  
 

OKTOBER
Det igangsettes en omfattende sorteringsundersøkelse av hushold-
ningsavfall fra dunker og nedgravde containere.  Det sorteres også 
avfall fra ulike boligformer (enebolig, rekkehus og blokkbebyggelse). 
Avfall fra et bestemt antall husholdninger hentes inn og sorteres i om 
lag 20 ulike avfallstyper.  Selve undersøkelsen gjennomføres i verkste-
det på Støleheia Avfallsanlegg. Resultatene vil bli brukt inn i arbeidet 
med ny avfallsplan. 

SEPTEMBER
Torsdag 10. september tar Klima-og miljøminister Tine Sundtoft, ordfører 
Torhild Brandsdal, fylkesordfører Terje Damman og Peder Nærbø fra Bulk 
Infrastructure og de første spadestikkene til NO1 Campus i Agder. Området på 
Støleheia i Vennesla som, i følge Bulk Infrastructure, skal bli verdens største 
grønne datasenterpark.
 
Onsdag 23. september gjennomføres mobil gjenvinningsstasjon på Finsland 
Det ble tatt i mot over 31 tonn avfall på fire timer.
 
Rebecca Schellingerhout (15) fra Vennesla trekkes ut som vinner av 10 000 
kroner i Returkartonglotteriet.

41
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Avfall Sør AS
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   Endring 
 KONSERN MORSELSKAP
 2015  2014   Note 2015 2014

 192 785 515 216 226 455 Salgsinntekt 3 0 0
 23 394 421 21 055 902 Annen driftsinntekt  537 000 0
 216 179 936 237 282 357 Sum driftsinntekt  537 000 0
       
 -87 457 986 -100 525 993 Varekostnad 16 0 0
 -45 812 726 -62 288 140 Lønnskostnad 5 -724 156 -335 001
 -14 896 721 -16 807 509 Ordinære avskrivninger 7 0 0
 -43 257 506 -53 188 465 Andre driftskostnader 5 -685 915 -153 774
 24 754 997 4 472 250 Driftsresultat  -873 071 -488 775
       
   Finansinntekter og- kostnader    
 0 36 544 382 Inntekt på investering i datterselskap 8 885 000 59 105 604
 135 602 490 253 Inntekt på investering i tilknyttet selskap  100 000 300 000
 0 0 Renteinntekt fra foretak i samme konsern  1 016 000 1 341 078
 2 313 863 4 329 096 Renteinntekter og andre finansinntekter  1 524 564 2 566 125
 0 0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 8 -4 990 000 0
 -442 556 0 Kostnader på investering i datterselskap  0 0
 -3 227 379 -4 270 403 Rentekostnader og andre finanskostnader  -669 219 -1 076 245
 23 534 529 41 565 578 Ordinært resultat før skattekostnad  -3 006 725 61 747 787
 
 -2 817 401 -2 260 015 Skattekostnad på ordinært resultat 13 -260 636 -114 425
 
 20 717 127 39 305 562 Ordinært resultat  -3 267 361 61 633 362
 20 717 127 39 305 562 Årsresultat  -3 267 361 61 633 362
 20 717 127 39 305 562 Konsernets årsresultat     
  0 0 Minoritetens årsresultat    
 
   Overføringer    
 14 617 631 45 703 953 Overført til annen egenkapital  0 61 633 362
 0 0 Avsatt utbytte  0 0
 0 0 Avsatt tilleggsutbytte  0 0
 0 0 Avsatt konsernbidrag  0 0
 0 0 Overført fra annen egenkapital  -3 267 361 0
 6 099 497 -6 398 392 Årets selvkostresultat overført til selvkostfond 15 0 0
 20 717 127 39 305 561 Sum overføringer 14 -3 267 361 61 633 362

AVFALL SØR AS OG KONSERN

Resultatregnskap
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AVFALL SØR AS OG KONSERN

Balanse EIENDELER
   Endring 
 KONSERN MORSELSKAP
 2015  2014   Note 2015 2014

   ANLEGGSMIDLER    
   Immatrielle eiendeler    
 0 0 Utsatt skattefordel 13 0 0
 0 0 Prosjektutviklingskostnader og rettigheter  0 0
 0 0  Sum immaterielle eiendeler  0 0
 
   Varige driftsmidler    
 145 232 774 150 771 183 Bygninger 7 0 0
 7 110 057 8 759 632 Maskiner og anlegg 7 0 0
 15 617 449 17 974 837 Driftsløsøre,inventar og kontormaskiner 7 0 0
 167 960 280 177 505 652 Sum varige driftsmidler  0 0
       
   Finansielle anleggsmidler    
 0 0 Investering i datterselskap 8 3 027 000 3 027 000
 0 0 Lån til foretak i samme konsern 10 51 000 000 54 054 696
 6 920 033 7 326 987 Investering i tilknyttet selskap 8 615 500 5 605 500
 19 960 000 19 960 000 Lån til tilknyttet selskap 10 19 960 000 19 960 000
 2 312 640 1 918 538 Investeringer i aksjer og andeler 9 291 717 1 777 538
 135 000 135 000 Obligasjoner og andre fordringer  135 000 135 000
 29 327 673 29 340 525 Sum finansielle anleggsmidler  75 029 217 84 559 734
       
 197 287 953 206 846 177 Sum anleggsmidler  75 029 217 84 559 734
       
   OMLØPSMIDLER    
 0 0 Varer  0 0
       
   Fordringer    
 17 095 868 15 495 377 Kundefordringer 12 202 671 13 023
 17 446 622 23 491 281 Andre fordringer 12 1 978 509 6 743 484
 34 542 490 38 986 658 Sum fordringer  2 181 180 6 756 507
       
   Investeringer    
 0 0 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner  0 0
 0 0 Sum investeringer  0 0
 
 107 482 261 117 974 518 Bankinnskudd , kontanter og lignende 4 45 699 639 63 468 637
 142 024 751 156 961 176 Sum omløpsmidler  47 880 819 70 225 143
 339 312 705 363 807 353 SUM EIENDELER  122 910 036 154 784 878
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   Endring 
 KONSERN MORSELSKAP
 2015  2014   Note 2015 2014

   EGENKAPITAL    
   Innskutt egenkapital    
 30 000 000 30 000 000 Aksjekapital ( 300000 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
 119 335 196 104 717 565 Annen egenkapital  91 256 848 94 524 209
 119 335 196 104 717 565 Sum opptjent egenkapital  91 256 848 94 524 209
 0 0 Minoritetsintereser  0 0
 149 335 196 134 717 565 Sum egenkapital 14 121 256 848 124 524 209
 
   GJELD    
   Avsetning for forpliktelser    
 12 618 359 379 Utsatt skatt 13 0 0
 12 711 826 11 759 013 Pensjonsforpliktelser 6 0 0
 28 163 304 27 524 590 Avsetning- og etterdrift deponi 16 0 0
 10 846 516 4 747 019 Selvkostfond 15 0 0
 51 734 264 44 390 001 Sum avsetninger for forpliktelser  0 0
       
   Annen langsiktig gjeld    
 102 031 250 142 156 250 Gjeld til kredittinstitusjoner 10,11 0 26 500 000
 0 0 Ansvarlig lånekapital  0 0
 0 0 Øvrig langsiktig gjeld  0 0
 102 031 250 142 156 250 Sum annen langsiktig gjeld  0 26 500 000
 
   Kortsiktig gjeld    
 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner  0 0
 18 025 046 22 412 545 Leverandørgjeld 12 968 140 475 105
 3 164 164 1 797 839 Betalbar skatt 13 260 636 114 550
 8 043 994 7 591 776 Skyldig offentlige avgifter  423 812 232 768
 0 0 Utbytte  0 0
 0 0 Forpliktelse varelager  0 0
 6 978 791 10 741 377 Annen kortsiktig gjeld 12 600 2 938 245
 36 211 995 42 543 537 Sum kortsiktig gjeld  1 653 188 3 760 668
 
 189 977 509 229 089 788 Sum gjeld  1 653 188 30 260 668
       
 339 312 705 363 807 353 SUM GJELD OG EGENKAPITAL  122 910 036 154 784 878

AVFALL SØR AS OG KONSERN

Balanse EGENKAPITAL OG GJELD
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AVFALL SØR AS OG KONSERN

Balanse EGENKAPITAL OG GJELD

BILDE MILJØ
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
av 1998 og God Regnskapsskikk. 
 
Inntektsføring av varer og tjenester skjer ved levering/
utførelsen. 

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER 
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Avfall Sør AS 
og datterselskapene som er listet opp i note 8. Konsern-
regnskapet er utarbeidet som om konsernet var en øko-
nomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom 
selskapene er eliminert. 
 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsip-
per, ved at datterselskapene følger de samme regnskaps-
prinsipper som morselskapet. 

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregn-
skapet basert på morselskapets anskaffelseskost. An-
skaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld 
i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til 
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. 

Med identifiserbare eiendeler menes både materielle og 
immaterielle eiendeler som ikke er goodwill. 

Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som 
kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balan-
seføres som goodwill eller negativ goodwill. Goodwill 
behandles som en residual og balanseføres med den 
andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. 

Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid.

DATTERSELSKAP/TILKNYTTET SELSKAP 
Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap er 
vurdert etter kostmetoden.

KLASSIFISERING OG VURDERING 

AV BALANSEPOSTER 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som for-
faller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige 
poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på opptakstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned-
skrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes 
å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

FORDRINGER 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balan-
sen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle 
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det 
for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke mulige tap.

VAREBEHOLDNINGER 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av an-
skaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. 
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er 
vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning 
for påregnelig ukurans. 

KORTSIKTIGE PLASSERINGER 
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som 
omløpsmidler) vurderes til anskaffelseskost og virkelig 
verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utde-
linger fra selskapene inntektsføres som annen finansinn-
tekt. 

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

AVFALL SØR AS OG KONSERN

Noter
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VARIGE DRIFTSMIDLER 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts-
midlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en 
kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold 
av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskost-
nader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med drifts-
middelet. 

PENSJONER 
Pensjonskostnader og penjonsforpliktelser beregnes etter 
lineær opptjening basert på forutsetninger om diskon-
teringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner 
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 pensjonsforpliktel-
ser i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær 
 opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptje-
ningsgrunnlag lagt til grunn. 

SKATT 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 25% 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 finansiell og operasjonell leasing. 
Driftsmidler finansiert med finansiell leasing er regn-
skapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. 
Motposten er medtatt under langsiktig gjeld. Operasjo-
nell leasing kostnadsføres som driftskostnader basert på 
fakturert leasingleie. 

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER   
Transaksjoner med nærstående parter i Norge er, i tråd 
med aksjeloven §3-8, jfr §3-9,  gjennomført til vanlige 
forretningsmessige vilkår og prinsipper.  

Regnskapsføring, klassifisering med  mer følger regn-
skapslovens generelle prinsipper. Vesentlige avtaler med 
nærstående foreligger skriftlig.  

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indi-
rekte modellen benyttet. I kontanter og lignende inngår 
kun kasse- og bankbeholdninger. 

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

Selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprin-
sipper. 
 

Selskapet har kun salgsinntekter fra et virksomhetsområde 
og innenfor et begrenset geografisk område.    
  

NOTE 2 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP

NOTE 3 SALGSINNTEKTER

AVFALL SØR AS OG KONSERN

Noter
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Antall årsverk er 0 i morselskapet og 54,7 i konsernet 
totalt. 

DAGLIG LEDER 
Daglig leder er innleid fra datterselskapet Avfall Sør 
Husholdning AS. Det er i 2015 kostnadsført
kr 327 000 for innleie av daglig leder. 

STYRET
Det er kostnadsført kr 270.000 (inkl aga) i møtegodt-
gjørelse til styret i 2015. 
Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør 
mer en 5% av egenkapitalen.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig 
leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstå-
ende parter.

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE    

  Morselskap Konsern 
 (Tall i hele tusen) 2015 2014 2015 2014

Lønn 0  0  31 076  39 493 
Avsatt bonus 0  0  0  474 
Innleid bemanning 454  190  3 224  3 412 
Godtgjørelse til styret 270  145  216  488 
Pensjonskostnader, inkl AFP 0  0  4 679  9 883 
Arbeidsgiveravgift 0  0  5 228  7 030 
Andre personalkostnader 0  0  1 390  1 508 
Utleie bemanning mv 0  0  0  0 
Sum 724  335  45 813  62 288

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

Lovpålagt revisjon, inkl teknisk bistand  kr 45 000 kr 136 900
Teknisk bistand årsoppgjør  kr 36 500 kr 112 800
Skatterådgivning  kr 2 400 kr 2 400
Andre tjenester utenfor revisjon  kr 89 360 kr 260 975
Sum  kr 173 260 kr 513 075

Det er i morselskapet kostnadsført kr 25 000,- for regnskapsførsel fra regnskapstjenesten i Kristiansand kommune.

I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd 
med kr 0 i morselskapet, og med kr 2 000 000 på 
konsernnivå. 

På konsernnivå inngår kr 6.986.854 i bundne midler 
knyttet 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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NOTE 6 PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSKOSTNAD   

Morselskapet har ingen ansatte, og er således ikke 
pliktig til å opprette en pensjonsordning.  

KONSERN 
De selskapene i konsernet som har ansatte, har pen-
sjonsordning for sine ansatte i Kristiansand  kommu-
nale 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 resultateffekt.  

Pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige 
pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning i kon-
sernet på kr 12.711.826 (inkl. arbeidsgiveravgift). Un-
derdekningen medfører en latent fremtidig forpliktelse.

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden  5 022 130 5 680 370
Kapitalkostnad av pensjonskostnaden  1 559 008 2 402 024
Aktualisert tap  0 0
Årets brutto pensjonskostnad  6 581 138 8 082 394
Resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør   0 0
Resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør  -1 585 429 -1 999 162
Resultatførte estimatendringer og avvik   -5 201 270
Administrasjonskostnad/rentekostnad  292 659 302 564
Netto pensjonskostnad (inkl administrasjon)  5 288 368 1 184 526
Periodisert arbeidsgiveravgift  745 660 900 397
Netto pensjonskostnad (inkl aga)  6 034 028 2 084 923
   
  31.12.15 31.12.14
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse  61 083 413 55 019 306
Pensjonsmidler  -51 417 272 -42 197 710
Netto forpliktelse før arb.avgift  9 666 141 12 821 596
Arbeidsgiveravgift  1 362 926 1 807 845
Netto forpliktelse inkl aga  11 029 067 14 629 441
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl aga  1 474 810 -2 515 713
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) aga  207 949 -354 715
Ikke resultatført planendringer  0 0
Balanseført netto forpliktelse (midler) etter aga  12 711 826 11 759 013
Herav balanseført aga  1 570 875 2 162 560

 Konsern
   2015 2014
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 Note 6 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad - Fortsettelse Konsern
   2015 2014

Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:    
Diskonteringsrente  2,50 % 3,00 %
Lønnsregulering  2,50 % 3,25 %
Pensjonsregulering  1,48 % 2,23 %
G-regulering  2,25 % 3,00 %
Forventet avkastning  3,30 % 3,80 %
Arbeidsgiveravgift  14,1 % 14,10 %
Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning  84 89
Gjennomsnittlig alder  43,39 44,24
   
    
  2015

Avstemming konsern:    
Balanseført nto forpliktelse UB i fjor  11 759 013  6 238 550
Resultatført pensjonskostnad inkl adm kostn   6 034 028  2 084 923
Aga innbetalt premie/tilskudd  -627 915  -778 248
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm  -4 453 300  -5 519 489
Resultatført planendring og estimatendring   -    9 733 277
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år  12 711 826  11 759 013

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder 
demografiske faktorer og avgang.    
  

   2015 2014
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NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER     

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

Anskaffelseskost per 01.01 7 148 517 176 688 079 19 867 775 34 153 940 237 858 311
Tilgang driftsmidler 0 3 774 947 325 000 1 870 822 5 970 769
Avgang driftsmidler 0 619 420   619 420
 
Anskaffelseskost per 31.12 7 148 517 179 843 606 20 192 775 36 024 762 243 209 660
Akk. avskrivninger per 31.12 0 41 759 348 13 082 718 20 407 312 75 249 378
Akk. nedskrivninger per 31.12 0 0 0 0 0
Rev. nedskrivninger per 31.12 0 0 0 0 0
Balanseført verdi per 31.12 7 148 517 138 084 257 7 110 057 15 617 450 167 960 280
 
Årets avskrivning 0 8 693 936 2 041 836 4 160 949 14 896 723
Forventet økonomisk levetid  25-33 år 5-10 år 3-10 år 
Avskrivningsmetode  lineær lineær lineær 

Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet.    
      
 Forretn. Anskaff- Bokført Resultat Egenkap. 
 Firma adresse elseskost verdi e. skatt 31.12 Eierandel

Mjåvann Gjenvinningsanlegg AS Songdalen  2 015 000  2 015 000 1 772 436 7 595 142 100 %
Avfall Sør Husholdning AS Kristiansand  1 012 000  1 012 000 18 514 007 17 229 112 100 %
Støleheia Pukkverk AS Vennesla  505 500  505 500 271 203 3 821 768 50 %
Grønn Vekst Sør AS Kristiansand  110 000  110 000 -885 111 38 299 50 %
Returkraft AS Kristiansand  4 990 000  0 6 757 871 -4 765 362 49,9 %
Sum   3 642 500 26 430 406 23 918 959 
 
Aksjene i Returkraft AS er nedskrevet med kr 4 990 000 til kr 0 i selskapets regnskap.    
   

NOTE 8 DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE SELSKAP     
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  Antall   Anskaff- 
 Firma  aksjer Pålydende Totalt elseskost Eierandel

Rekom AS   183   500  91 500  291 717  3,89 %

NOTE 9 AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M V        

NOTE 10 FORDRINGER OG GJELD    

NOTE 11 GJELD OG ANDRE FORPLIKTELSER    

  Morselskap Konsern 
 (Tall i hele tusen) 2015 2014 2015 2014

Fordringer med forfall senere enn ett år
Lån til foretak i samme konsern 51 000 54 055 0 0
Lån til tilknyttet selskap 19 960 19 960 19 960 19 960
Andre langsiktige fordringer 135 135 135 135
Sum 71 095 74 150 20 095 20 095
     
Gjeld  med forfall senere enn 5 år 2015 2014 2015 2014
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 26 500 33 906 74 031
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum 0 26 500 33 906 74 031

Selskapet har ingen langsiktig gjeld per 31.12.   
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NOTE 12 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN       
 
  Kundefordringer Andre fordringer 
 (Tall i hele tusen) 2015 2014 2015 2014

Foretak i samme konsern 202 8 885 1 843
Tilknyttet selskap 0 0 100 0
Sum 202 8 985 1 843

 Leverandørgjeld     Annen kortsiktig gjeld
 (Tall i hele tusen) 2015 2014  2015 2014

Foretak i samme konsern 766 248 0 2 097
Tilknyttet selskap 0 0 0 0
Sum 766 248 0 2 097

NOTE 13 SKATT    

  Selskapet Konsernet 
 2015 2014 2015 2014

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt 260 636 112 603 3 164 164 2 927 760
For mye/lite avsatt skatt forrige år 0 0 0 0
Endring i utsatt skatt 0 1 821 -346 763 -667 746
Sum skattekostnad 260 636 114 424 2 817 401 2 260 015
     
Avstemming av årets skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats   
Årets totale skattekostnad 260 636 114 424 2 817 401 2 260 015
Beregnet skatt av resultat før skatt (27%) -811 816 16 671 902 5 355 850 18 833 198
Avvik 1 072 452 -16 557 478 -2 538 449 -16 573 183
     
Avviket forklares med:     
Skatt på permanente forskjeller 1 350 080 -16 263 739 -2 259 812 -16 279 444
Utsatt skatt ikke bokført tidligere år 0 0 0 0
Utbytte/gevinster -277 628 -293 739 -277 628 -293 739
Endring i prosent utsatt skatt/ skattefordel 0 0 -1 009 0
Sum forklaring 1 072 452 -16 557 478 -2 538 449 -16 573 183
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Betalbar skatt
Ordinært resultat før skatt -3 006 725 61 747 787 19 836 483 60 254 086
Ikke skattepl. resultater 0 0 -6 562 368 5 812 366
Permanente forskjeller  -60 244 710 -1 817 606 -60 239 591
Inntektsført utbytte -1 028 253 -1 087 921 -1 028 253 -1 087 921
Inntektsført utbytte 3% 10 298 8 638 10 298 8 638
Nedskrivning aksjer 4 990 000 0 0 0
Utnyttelse av fremførbart underskudd 0 0 0 0
Endring midlertidige forskjeller 0 -6 746 1 280 570 1 903 874
Grunnlag betalbar skatt 965 319 417 048 11 719 124 6 651 452
27% skatt 260 636 112 603 3 164 164 1 795 892
 
Sum betalbar skatt ihht resultatregnskap 260 636 112 603 3 164 164 1 795 892
27% skatt av netto avsatt konsernbidrag 0 0 0 0
Betalbar skatt ihht balanse 260 636 112 603 3 164 164 1 795 892
    
Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt 
Anleggsmidler 0 0 970 325 2 054 485
Omløpsmidler 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelse 0 -1 798 264 -919 856 -723 446
Overført pensjonsforpliktelse ASH 01.01. 0 1 798 264 0 0
Gevinst- og tapskonto 0 0 0 0
Fremførbart underskudd 0 0 0 0
Sum forskjeller som utlignes 0 0 50 469 1 331 039
Utsatt skatt(+) /utsatt skattefordel (-) 0 0 12 618 359 381

 Selskapet Konsern 
 Note 13 Skatt - Fortsettelse 2015 2014 2015 2014
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   Aksje- Overkurs- Annen 
 Morselskapet (tall i hele tusen)   kapital fond EK Sum

Egenkapital 01.01   30 000 0 94 524 124 524
Avsatt til utbytte   0 0 0 0
Årets resultat   0 0 -3 267 -3 267
Egenkapital 31.12   30 000 0 91 257 121 257

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

Egenkapital 01.01  30 000 0 0 104 718 134 718
Korrigert egenkapital  0 0 0 0 0
Overført selvkostfond ASH  0 0 0 -6 099 -6 099
Avsatt utbytte  0 0 0 0 0
Årets resultat  0 0 0 20 717 20 717
Egenkapital 31.12  30 000 0 0 119 335 149 335

NOTE 14 EGENKAPITAL        
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KONSERN 
Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal 
regulere 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 reslutat. Selvkostfondet 
er i balansen presentert som finansielle anleggsmidler/
avsetning for forpliktelser.

    (Alle tall uten mva) 
  2015 2014

SELVKOSTBEREGNINGER
Regnskapsmessig årsresultat  6 562 368 -5 812 366
Korrigert for finansposter  1 443 430 1 845 458
Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)  -1 998 393 -2 712 348
Alternativkostnad selvkostfond  92 092 280 864
Selvkostresultat  6 099 497  -6 398 392 
    
Saldo selvkostfond 1.1.  4 747 019 11 145 411
Årets selvkostreslutat  6 099 497 -6 398 392
Saldo selvkostfond 31.12.  10 846 516  4 747 019 
  
Inngående balanse per 1.1.  106 984 812 108 206 496
Årets bokførte investeringer  2 265 579 8 894 986
Bokført verdi av solgte driftsmidler  -625 059 0
Årets avskrivninger  9 590 263 10 042 264
Utgående balanse per 31.12.  99 035 069 107 059 218
Grunnlag for beregning av alternativkostnad (IB+UB)/2  103 009 941 107 632 857
Rente (alternativkostnad)  1,94 % 2,52 %

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 avslutning og 
etterdrift av deponiet på Støleheia. 

Etter avtale med Fylkesmannen i Vest-Agder skal denne 
avsetningen overføres til sperret rentebærende bank-
konto med like store årlige beløp fra 31.12.2011 til 
31.12.2035. Per 31.12.2015 står det kr 6.986.854 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 av-
setningen reguleres med endring i KPI pr november. I år 
er beløpet indeksregulert med kr 638.714. 
 
Ny beregning er 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 28.163.304 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 flere aksjer.   
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ÅRSREGNSKAP OG NOTER

Avfall Sør Husholdning AS
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 Note 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER   
Salgsinntekt  192 248 515 181 259 108
Annen driftsinntekt  21 419 042 15 669 254
Sum driftsinntekter 3 213 667 557 196 928 361
   
DRIFTSKOSTNADER   
Varekostnad 15 87 457 986 89 275 282
Lønnskostnad 5 45 812 726 49 498 866
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 8 13 768 639 13 611 397
Annen driftskostnad 5 44 001 710 45 526 666
Sum driftskostnader  191 041 061 197 912 210
   
DRIFTSRESULTAT  22 626 496 -983 849
   
FINANSPOSTER   
Annen renteinntekt  757 515 1 275 779
Rentekostnad til foretak i samme konsern  1 016 000 1 341 076
Annen rentekostnad  1 700 213 2 315 232
Annen finanskostnad  163 333 173 338
Resultat av finansposter  -2 122 030 -2 553 866 
  
   
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  20 504 466 -3 537 715
Skattekostnad på ordinært resultat 11 1 990 459 615 148
   
ÅRSRESULTAT  18 514 007 -4 152 863
   
DISPONERINGER   
Årets selvkostresultat overført til/fra selvkostfond 14 6 099 497 -6 398 392
Avsatt til annen egenkapital 12 12 414 510 2 245 529
Sum overføringer  18 514 007 -4 152 863

AVFALL SØR HUSHOLDNING AS

Resultatregnskap
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 Note 2015 2014

EIENDELER   
 
ANLEGGSMIDLER   
Utsatt skattefordel 11 818 612 525 081
Sum immaterielle eiendeler  818 612 525 081
Varige driftsmidler   
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom  117 902 822 122 572 833
Maskiner og anlegg  7 020 557 8 584 632
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  14 890 489 17 433 577
Sum varige driftsmidler 8 139 813 867 148 591 041
   
Finansielle anleggsmidler   
Investeringer i aksjer og andeler  2 020 923 141 000
Sum finansielle anleggsmidler 16 2 020 923 141 000
   
SUM ANLEGGSMIDLER  142 653 402 149 257 122
   
OMLØPSMIDLER   
Fordringer   
Kundefordringer 9 17 842 491 15 090 193
Andre kortsiktige fordringer 9 16 359 358 19 134 101
Sum fordringer  34 201 849 34 224 294
   
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 58 297 958 51 677 189
   
SUM OMLØPSMIDLER  92 499 807 85 901 483
   
SUM EIENDELER  235 153 209 235 158 605

AVFALL SØR HUSHOLDNING AS

Balanse
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    Endring 
 Note 2015 2014

EGENKAPITAL   

Innskutt egenkapital   
Aksjekapital 13 1 000 000 1 000 000
Sum innskutt egenkapital  1 000 000 1 000 000
   
Opptjent egenkapital   
Annen egenkapital  16 205 673 3 791 163
Sum opptjent egenkapital  16 205 673 3 791 163
   
SUM EGENKAPITAL 12 17 205 673 4 791 163
   
GJELD   

Avsetning for forpliktelser   
Pensjonsforpliktelser 7 12 711 826 11 759 013
Andre avsetninger for forpliktelser 15 28 163 304 27 524 590
Selvkostfond 14 10 846 516 4 747 019
Sum avsetning for forpliktelser  51 721 646 44 030 622
   
Annen langsiktig gjeld   
Gjeld til kredittinstitusjoner 6, 10 80 500 000 92 500 000
Øvrig langsiktig gjeld 6, 9, 10 51 000 001 54 054 696
Sum annen langsiktig gjeld  131 500 001 146 554 696
   
Sum langsiktig gjeld  183 221 647 190 585 318
   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 9 18 065 405 22 136 645
Betalbar skatt 11 2 283 990 1 140 229
Skyldig offentlige avgifter  7 620 182 7 340 249
Annen kortsiktig gjeld 9 6 756 312 9 165 002
Sum kortsiktig gjeld  34 725 890 39 782 125
   
SUM GJELD  217 947 537 230 367 442
   
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  235 153 209 235 158 605

AVFALL SØR HUSHOLDNING AS

Egenkapital og gjeld
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo-
ven 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 anskaffelsestids-
punktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsik-
tig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggs-
midler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 
virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 
forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. 
 

FORDRINGER 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balan-
sen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle 
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning 
for å dekke mulige tap. 
 

VAREBEHOLDNINGER 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av an-
skaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. 
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er 
vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriv-
ning for påregnelig ukurans.

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. Direkte ved-

likehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmiddelet.

PENSJONER 
Pensjonskostnader og penjonsforpliktelser beregnes 
etter lineær opptjening basert på forutsetninger om 
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pen-
sjoner og ytelser fra folketrygden,  fremtidig avkastning 
på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger 
om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er 
vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjons-
forpliktelser i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon 
er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som 
opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. 

SKATT 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både pe-
riodens betalbare skatt og endring i  utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de mid-
lertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
messige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig 
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskaps-
året. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 
forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme 
periode, er utlignet. 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den 
indirekte modellen benyttet. I kontante og lignende 
inngår kun kasse- og bankbeholdninger.  

LEASING 
Det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing. 
Driftsmidler finansiert med finansiell leasing er regn-
skapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. 
Motposten er medtatt under  langsiktig gjeld. Operasjo-

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

AVFALL SØR HUSHOLDNING AS

Noter
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nell leasing kostnadsføres som driftskostnader basert på 
fakturert leasingleie. 

INVESTERING I AKSJER OG ANDELER 
Investering i aksjer og andeler bokføres til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. 

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER   
Transaksjoner med nærstående parter er, i tråd med 
aksjeloven §3-8, jfr §3-9,  gjennomført til vanlige for-
retningsmessige vilkår og prinsipper.  Regnskapsføring, 
klassifisering med  mer følger regnskapslovens generelle 
prinsipper. Vesentlige avtaler med nærstående foreligger 
skriftlig. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt 
i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

SKILLE MELLOM SELVKOSTOMRÅDET

OG ØVRIG VIRKSOMHET 
Resultatposter fordeles forholdsmessig mellom virksom-
hetsområdene etter fastsatte fordelingsnøkler. Grunnla-
get for fordelingsnøklene vil variere avhengig av hvilken 
kostnadsdriver  som ligger bak den aktuelle post som 
skal fordeles. For eksempel er både volum- og vektba-
serte fordelingsnøkler benyttet i tillegg til fordeling etter 
omsetning.  

Selskapet følger for øvrig Avfallsforskriftens § 15 - 4 
om separat regnskap for selvkostområdet. Dette regn-
skapet er utarbeidet i tråd med veileder for kommunale 
avfallsgebyr.

Selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper.  

NOTE 2 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP

Pr virksomhetsområde:     
 (Tall i hele tusen)  2015 2014

Egenregi - abonnement   144 265   138 947 
Egenregi - Støleheia   12 282   11 757 
Egenregi - salg fraksjoner   6 158   6 198 
Egenregi - andre driftsinntekter   1 186   1 372 
Salg - driftsmidler   743   2 403 
Inntekter fra næringsvirksomhet   49 033   36 252 
Sum driftsinntekter   213 667   196 929 
    
Selskapets virksomhet foregår i hovedsak i kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand.  
    
 

NOTE 3 SALGSINNTEKTER



ÅRSRAPPORT 2015

66

I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmid-
ler med kr 2 000 000. Bundne midler knyttet til etterdrift 
på Støleheia inngår også med kr 6.986.854, jfr note 15. 

Disse midlene er innbetalt til en konto som er sperret i 
favør av fylkesmannen og skal benyttes til etterdrift av 
avfallsdeponiet på Støleheia.

 (Tall i hele tusen)  2015 2014
Lønninger  31 076 30 642
Innleid bemanning  3 224 3 290
Godtgjørelse til styre  216 343
Arbeidsgiveravgift  5 228 5 568
Pensjonskostnader  4 679 8 568
Andre personalkostnader  1 390 1 260
Sum  45 813 49 671
   
Gjennomsnittlig antall årsverk  54,7 57,2
    
Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styret
Lønn  1 070 390 0
Styrehonorar  0 215 500
Pensjonsutgifter  125 481 0
Annen godtgjørelse  69 748 0
    
Styreleder har mottatt honorar på kr 60.000. Nestleder har mottatt kr 30.000 i honorar og øvrige styremedlemmer 
til sammen kr 125.500.    
  
Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer en 5% av egenkapitalen.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående parter.  
 
Honorarer til revisor (alle tall uten mva):    
Godgjørelse til revisor fordeles på følgenede måte:    
Honorar lovpålagt revisjon  kr 78 000
Teknisk bistand årsoppgjør  kr 58 000
Andre tjenester utenfor revisjonen  kr 167 615
Kostnadsført godtgjørelse til revisor   kr 303 615
 
Regnskap (tall uten mva)    
Det er kostnadsført kr 894.935 for regnskapsarbeid (inkl lønn og inkasso, Kristiansand kommune).  
   

NOTE 4 BUNDNE MIDLER

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE
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   2015 2014

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)  20 500 000 32 500 000
Annen langsiktig gjeld (Avfall Sør AS)  36 000 000 39 054 696
Sum  56 500 000 71 554 696

NOTE 6 FORDRINGER OG GJELD

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestpensjon. Selskapets pensjons-
ordning tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Selskapet har pensjonsordning for sine ansatte i Kristi-
ansand kommunale pensjonskasse (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-
tateffekt.  

Pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige 
pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning på kr 
12.711.826 (inkl. arbeidsgiveravgift). Underdekningen 
medfører at det i balansen er avsatt for en forpliktelse på 
tilsvarende beløp.

NOTE 7 PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNAD
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  2015 2014

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden  5 022 130 4 503 613
Kapitalkostnad av pensjonskostnaden  1 559 008 2 096 649
Resultatført aktuarielt tap   
Årets brutto pensjonskostnad  6 581 138 6 600 262
    
Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avkortning oppgjør  -1 585 429 -1 774 429
Administrasjonskostnad/rentekostnad  292 659 242 567
Resultatført netto forpliktelse v/avkortning /oppgjør    
Planendring  0 -4 597 124
Årets pensjonskostnad (inkl admkost)  5 288 368 471 276
    
Periodisert arbeidsgiveravgift  745 660 714 644
Årets pensjonskostnad (inkl aga)  6 034 028 1 185 920
  
Brutto påløpt forpliktelse  61 083 413 55 019 306
Pensjonsmidler   -51 417 272 -42 197 710
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift  9 666 141 12 821 596
Arbeidsgiveravgift  1 362 926 1 807 845
Netto pensjonsforpliktelse inkl arbeidsgiveravgift  11 029 067 14 629 441
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl  aga  1 474 810 -2 515 713
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga  207 949 -354 715
Balanseført nto forpliktelse/(midler) etter aga  12 711 826 11 759 013
Herav balanseført aga  1 570 875 1 453 130
    
Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:  

Diskonteringsrente  2,50 % 3,00 %
Lønnsregulering  2,50 % 3,25 %
Pensjonsregulering  1,48 % 2,23 %
G-regulering  2,25 % 3,00 %
Forventet avkastning  3,30 % 3,80 %
Arbeidsgiveravgift  14,1 % 14,1 %
Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning  84 89
Gjennomsnittlig alder  43,39 44,24

NOTE 7 PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNAD - FORTS.
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   Maskiner og Biler, 
 Bygg anlegg inventar osv. Sum

Anskaffelseskost per 01.01 147 622 594 18 078 261 32 748 053 198 448 907
Tilgang driftsmidler 3 745 045  325 000  1 540 840 5 610 885
Avgang driftsmidler 619 420 0 0 619 420
     
Anskaffelseskost per 31.12 150 748 219 18 403 261 34 288 893 203 440 372
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 32 845 397 11 382 704 19 398 403 63 626 504
Akkumulerte nedskrivninger per 31.12 0 0 0 0
Reverserte nedskrivninger per 31.12 0 0 0 0
Balanseført verdi per 31.12 117 902 822 7 020 557 14 890 489 139 813 867
 
Årets avskrivninger 7 795 636 1 956 336 4 016 667 13 768 641
Forventet økonomisk levetid 25 år 6-10 år 3-10 år 
Metode lineær lineær lineær 
 
Operasjonell leasing/leieavtaler:     
Selskapet har kostnadsført leie av bygg med kr 3.583.695.    
Det er kostnadsført kr 8.660.228 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-
grafiske faktorer og avgang.    
  
Avstemming:
Balanseført nto forpliktelse UB i fjor  11 759 013  6 523 496
Resultatført pensjonskostnad inkl adm kostn   6 034 028 1 185 920 
Aga innbetalt premie/tilskudd  -627 915 -627 708 
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm  -4 453 300  -4 451 828
Resultatført planendring og estimatendring  0  9 129 131
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år  12 711 826  11 759 011
  
Ved utgangen av 2014 hadde Avfall Sør Husholdning AS opparbeidete et premiefond tilsvarende kr 4 790 973. 
Premiefondet oppstår som følge av at løpende premieinnbetalinger har vært høyere enn faktiske premieforpliktelser. 
Størrelsen på premiefondet ved utgangen av 2015 er ikke kjent på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet.   
  
Premiefondet vil kunne benyttes til reduksjon av fremtidige premieinnbetalinger. 
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  Kundefordringer Andre fordringer 
 (Tall i hele tusen) 2015 2014 2015 2014

Foretak i samme konsern 857 253 0 1 209
Tilknyttet selskap 0 0 0 0
Sum 857 253 0 1 209

 Langsiktig gjeld Leverandørgjeld 
 (Tall i hele tusen)  2015 2014 2015 2014

Foretak i samme konsern 51 000 54 055 236 5
Tilknyttet selskap 0 0 0 0
Sum 51 000 54 055 236 5

  Annen kortsiktig gjeld
 (Tall i hele tusen)   2015 2014

Foretak i samme konsern   0 270
Sum   0 270

NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN    

Langsiktig gjeld er kr 131,5 mill  per 31.12. Det er tre lån 
i Kommunalbanken med garantiansvar fra eierkommune-
ne (totalt lån kr  80,5 mill) og et ansvarlig lån fra 
Avfall Sør AS på kr 51 mill. 

Gjennomsnittlig gjenværende avdragstid er ca. 7 år og 
renten på lånene i Kommunalbanken var per 31.12 på 
1,65%. 

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

konkurranseutsatt virksomhet blir skattelagt. 
Skatteberetningen under gjelder den konkurranseutsatte 
virksomheten. 

NOTE 11 SKATT

  Årets skattekostnad fremkommer slik:   2015 2014

Betalbar skatt   2 283 990 1 140 229
For mye/lite avsatt skatt forrige år   0 0
Endring i utsatt skatt   -293 531 -525 081
Sum skattekostnad   1 990 459 615 148
 
Avstemming av årets skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats   
Årets totale skattekostnad   1 990 459 615 148
Beregnet skatt av resultat før skatt (27%)   5 536 206 -990 560
Avvik   -3 545 747 1 605 708
     
Avviket forklares med:     
Skatt på permanente forskjeller   -1 839 397 -185 841
Skatt på selvkostresultat   -1 771 839 1 791 549
Skatt på poster ført direkte mot egenkapital   0 0
Endringer i prosentsats usf/us    65 489  0
Sum forklaring   -3 545 747 1 605 708

  Betalbar skatt  Næring Egenregi Sum

Ordinært resultat før skatt  13 942 098 6 562 368 20 504 466
Permanente forskjeller  -6 812 580 0 0
Fremførbart underskudd  0 0 0
Endring midlertidige forskjeller  1 329 703 0 1 329 703
Grunnlag betalbar skatt  8 459 221 6 562 368 15 021 589
27% skatt   2 283 990 0 2 283 990
Godtgjørelse på mottatt utbytte  0 0 0
Sum betalbar skatt iht resultatregnskap  2 283 990 0 2 283 990
27% skatt av netto avsatt konsernbidrag  0 0 0
Betalbar skatt iht balanse  2 283 990 0 2 283 990
 Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt   2014 2013
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NOTE 12 EGENKAPITAL

NOTE 13 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

  Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapital 01.01 1 000 000 0 3 791 163 4 791 163
Årets resultat tilført egenkapital 0 0 12 437 949 12 437 949
Egenkapital 31.12 1 000 000 0 16 229 112 17 229 112

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.

 Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt   2015 2014

Anleggsmidler   -2 354 586 -1 221 293
Omløpsmidler   0 0
Pensjonsforpliktelse   -919 856 -723 446
Garantiavsetning   0 0
Sum forskjeller som utlignes   -3 274 442 -1 944 739
Utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-)   -818 612 -525 080
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Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal re-
gulere virksomhetens selvkostfond. Selvkostfondet viser om 
forbrukerne har betalt for lite eller for mye for avfallstje-

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

NOTE 14 SELVKOSTFOND

   2015 2014

Regnskapsmessig årsresultat fra selvkostområdet  6 562 368 -5 812 366
Korrigert for finansposter  1 443 430 1 845 458
Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)  -1 998 393 -2 712 348
Alternativkostnad selvkostfond  92 092 280 864
Selvkostresultat  6 099 497 -6 398 392
    
Saldo selvkostfond 1.1.  4 747 019 11 145 411
Årets selvkostresultat  6 099 497 -6 398 392
Saldo selvkostfond 31.12.  10 846 516 4 747 019

Inngående balanse pr 1.1.  106 984 812 108 206 496
Årets bokførte investeringer  2 265 579 8 894 986
Bokført verdi av solgte driftsmidler  -625 059 0
Årets avskrivninger  9 590 263 10 042 264
Utgående balanse pr 31.12.  99 035 069 107 059 218
Grunnlag for beregning av alternativkostnad (IB+UB)/2  103 009 941 107 632 857
Rente (alternativkostnad)  1,94 % 2,52 %
    
Resultat selvkostberegning    
Selvkostresultat 2011    8 379 048 
Selvkostresultat 2012    2 896 976 
Selvkostresultat 2013   -2 634 176 
Selvkostresultat 2014   -6 398 392 
Selvkostresultat 2015   6 099 497 
Selvkostresultat siste 5 år    8 342 953  
  
Returkraft AS har fått tildelt enerett for forbrenning av husholdingsavfall fra Avfall Sør Husholding AS og andre 
selskaper. Returkraft AS har et  selvkostfond pr 31.12.2015 på kr - 72 561 580. Basert på leverte mengder har 
Returkraft AS beregnet at Avfall Sør Husholdning AS sin andel av dette selvkostfondet er på kr - 38 450 381.  
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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 deponiet på Støleheia.

Etter avtale med Fylkesmannen i Vest-Agder skal denne 
avsetningen overføres til sperret rentebærende bankkonto 
med like store årlige beløp fra 31.12.2011 til 31.12.2035. 
Per 31.12.2015 står det kr 6.986.854 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 per november. I år er beløpet 
indeksregulert med kr 638.714. 

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 28.163.304 anses tilstrekkelig.

Investeringer i aksjer og andeler består av kjernekapital i 
Kristiansand kommunale pensjonskasse.

Kjernekapitalinnskudd 01.01   141 000
Overtatte innskuddsbevis fra Avfall Sør AS   1 481 923
Kjernekapitalinnskudd i løpet av året   398 000
Kjernekapitalinnskudd 31.12.   2 020 923

NOTE 15 AVSLUTNING OG ETTERDRIFT DEPONI

NOTE 16 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER
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Nøkkeltall 2015

 Eierkommune (innbyggere) Kommune 01.01.15 01.01.16
Kilde: www.ssb.no Kristiansand 87 446 88 374
 Songdalen 6 354 6 454
 Søgne 11 217 11 281
 Vennesla 14 095 14 294
 Totalt 119 112 120 403

 Husholdningsavfall Tonn Kg per innbygger %

Kompostering av bioavfall 6 440 53,8 9,9
Annen materialgjenvinning 16 765 140,0 25,8
Energigjenvinning 37 104 309,8 57,1
Deponi 4 617 38,6 7,1
Sum 64 926 542,2 100,0

 Andre nøkkeltall Konsern Avfall Sør Husholdning AS Avfall Sør AS

Sykefravær i % - totalt – 5,1 - 
Sykefravær i % - korttid – 1,3 - 
Driftsinntekter - mill. kroner 216,2 213,7 0,5 
Driftskostnader - mill. kroner 191,4 191,0 1,4 
Finansposter -1,2 -2,1 -2,1 
Årsresultat - før skatt 23,5 20,5 -3,0 
Årsresultat - etter skatt 20,7 18,5 -3,3 
Selvkostresultat - mill.kroner – 6,1 -
Selvkostfond - mill.kroner – 10,8 -
Langsiktig gjeld - mill. kroner 153,7 131,5 - 
Egenkapital - mill. kroner 149,3 17,2 121,3 
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