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02. leder

AvfAllsordninger i utvikling

...2011 var et stabilt og godt 
år for selskapet...

Avfall var ikke høyt på den lokale agendaen - verken 
politisk eller i media - i 2011. dette er et tegn på at 
tjenestene som leveres oppleves som velfungerende 
og at driften av både innsamling og mottaks- og 
behandlingsanlegg fungerer godt. men det er 
likevel fortsatt både muligheter, ønsker og behov 
for videreutvikling, og det arbeides nå med ny 
avfallsplan for Avfall sørs eierkommuner som skal 
legge føringer frem mot 2020.

Avfall spiller en rolle i forhold til arbeidet med 
reduksjon av klimagassutslipp og husholdning 
med samfunnets ressurser. dessverre blir nok det 
gjenværende potensialet ofte overvurdert. de 
viktigste tiltakene for klimagassreduksjon er allerede 
tatt innenfor avfallsområdet, først og fremst ved 
overgangen fra deponering til forbrenning og 
energiutnyttelse av restavfall, kildesortering av 
viktige avfallsfraksjoner samt levering til sortering 
av rundt halvparten av husholdningsavfallet på 
gjenvinningsstasjonene. 

selv om det fortsatt vil skje ytterligere reduksjon av 
klimagassutslipp også innen avfallsområdet, er det 
grunn til å minne om at det dominerende bidraget 
til både klimagassutslipp og ressursbruk kommer fra 
produksjon, markedsføring og forbruk. 

et viktig eksempel på dette er matvarer.
i følge landbruks- og matdepartementet kaster 
norske husholdninger en fjerdedel av maten vi 
kjøper, og det oppstår også 50.000 tonn nyttbart 
matavfall fra dagligvarehandelen. klimagassutslipp 
knyttet til produksjon og distribusjon av mat som 
kastes er beregnet til 535.000 tonn Co2-ekvivalenter, 
noe som tilsvarer årlige utslipp fra ca. 160.000 biler. 
i beste fall kan en optimal avfallshåndtering av dette 
avfallet redusere klimavirkningen med 10 %. 
det beste klima og miljøtiltaket for matavfall er 
derfor å redusere forbruk og kasting av brukbar mat 
i alle ledd. tilsvarende gjelder også for svært mange 
andre produkter og materialtyper. 

selv om verken klimaet eller verdens ressurser 
avhenger av de valg vi gjør på avfallsområdet på 
sørlandet, vil klimahensyn være viktig også i den nye 
avfallsplanen.  men de løsningene som velges må 
også balanseres mot ønsket om kostnadseffektive 
og brukervennlige løsninger. 

dette er grunnen til at det foreløpig ikke er 
igangsatt innsamling av plastemballasje fra hver 
husholdning og der plastemballasjen i stedet 
bringes til returpunkter og gjenvinningsstasjoner.  
innsamlingsordningen smart sortert med betaling 

per tømming og ukentlig henting av avfall gir våre 
abonnenter høyt servicenivå og stor valgfrihet. 
brukerbetalingen på gjenvinningsstasjonene 
skjer fortsatt over avfallsgebyret samtidig som 
stasjonene er tilrettelagt for brukerne med 
romslige åpningstider og satsing på ombruk 
med brukthaller på alle stasjonene basert på 
prinsippet gratis inn gratis ut. Avklaring av behov 
og mulighet for endringer i dagens ordninger 
blant annet for plastemballasje, bli en viktig del av 
avfallsplanarbeidet og forankres gjennom politisk 
behandling av planen i eierkommunene.

innsamlingen av avfall fra husholdningene vil i 
økende grad skje ved at de grå, grønne og brune 
beholderne - som kom fra rundt 1990 - erstattes med 
estetisk bedre nedgravde oppsamlingsenheter. dette 
er særlig aktuelt i nye og større utbyggingsprosjekter, 
men vil etter hvert også kunne komme i økende 
grad innen hytterenovasjonen, på returpunkter og i 
eksisterende borettslag. 

i den nye avfallsplanen som skal behandles politisk 
vinteren 2013 vil perspektivet være frem mot 2020. 
samtidig kommer det også en ny stortingsmelding 
om avfall, og den politiske behandlingen av disse 
dokumentene vil bestemme både fart og retning for 
videre utvikling på avfallsområdet. 

hvordan prioriterer vi miljø- og klimaeffekter, 
arbeidsmiljø, tilgjengelighet og brukervennlighet 
og kostnader mot hverandre? og i hvilken grad skal 
avfallsordningene baseres på valgfrihet, der vi tilbyr 
løsninger og motiverer snarere enn å gi 

pålegg? slike spørsmål ønsker vi å avklare sammen 
med innbyggere, politikere og administrasjonen i 
eierkommunene i løpet av avfallsplanprosessen.

2011 var preget av konsolidering etter flere år med 
store endringer. det var et overskudd på rundt 
200 kr/abonnent i husholdningsrenovasjonen. 
dette vil redusere behovet for økning av gebyrene 
i kommende år, men må også ses i sammenheng 
med at vi har de høyeste renovasjonsgebyrene i 
Agder. 

returkraft er i stabil drift selv om ubalanse i 
det svenske forbrenningsmarkedet har presset 
markedsprisene for norsk næringsavfall ned og 
påført husholdningene i Agder en merkostnad på en 
drøy hundrelapp i året. ubalanser i rentemarkedene 
påvirker også selskapet negativt. 

driften av støleheia Avfallsanlegg er tilpasset en ny 
situasjon uten deponering av restavfall, og et tydelig 
resultat av dette er at luktulempene fra anlegget er 
praktisk talt eliminert. samtidig har støleheia utviklet 
nye aktiviteter, herunder sortering av metall fra 
forbrenningsaske fra returkraft, som årlig fører til at 
over 3.000 tonn jern, aluminium, kobber og andre 
metaller tas ut til gjenvinning. 

2011 var et stabilt og godt år for Avfall sør. jeg 
vil takke både ansatte, innbyggere, politikere og 
administrasjonen i eierkommunene for året som er 
gått og håpe på et godt samarbeid også i 2012.

Sigurd Tvedt
daglig leder Avfall Sør AS
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03. bereTning

AvfAll sør > konsern Avfall sør er organisert i en konsernmodell med et 
morselskap og operativ drift i datterselskapene Avfall 
sør husholdning As og Avfall sør bedrift As.

konsernet hadde ved årsskiftet totalt 104 fast ansatte 
fordelt på 33 kvinner og 71 menn. dette utgjør 71,5 
årsverk, og av disse er 18 årsverk ansatt i Avfall sør 
bedrift As.

ledergruppen i konsernet består av 4 menn og 2 
kvinner. ledelsen arbeider gjennom rekruttering og 
forfremmelser for likestilling mellom kjønnene.

konsernets ledergruppe består av
Sigurd Tvedt 
> daglig leder, Avfall Sør AS og Avfall Sør husholdning AS
Egil Ausland 
> avdelingssjef  administrasjon, Avfall Sør AS
Frode Rosland 
> avdelingssjef renovasjon, Avfall Sør husholdning AS
Elisabeth A. Helle
> avdelingssjef utvikling, kommunikasjon og miljø,
   Avfall Sør husholdning AS
Britt G. Iversen  
> avdelingssjef behandling, Avfall Sør husholdning AS
Geir Ove Tørnkvist
> daglig leder, Avfall sør bedrift As
 

eierforhold og formål

Avfall sør As eies av kommunene kristiansand, 
vennesla, søgne og songdalen. selskapet er 
morselskap i et konsern med datterselskap som 
driver med renovasjonsvirksomhet for husholdninger 

og næringsliv, herunder mottak, sortering og 
behandling av avfall. 

eierkommunene har i overkant av 110.000 
innbyggere. morselskapet og to heleide 
datterselskap 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 avfallsbehandling.

Avfall sør skal i henhold til blant annet tildelt 
enerett utføre eierkommunenes forpliktelser i hht. 
forurensningslovens §§ 29 og 30.

Avfall sør skal drives på en økonomisk, 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), som i tillegg til felles møter med 
administrasjonen også hadde møte- og talerett i 
styremøtene til Avfall sør husholdning As og Avfall 
sør As.

selskapet har tre heleide datterselskap - Avfall 
sør bedrift As, mjåvannsveien 23 As og Avfall sør 
husholdning As.

Avfall sør As har også eierandeler i Agder vekst As 
(50 %), støleheia pukkverk As (50 %), returkraft As 
(49,9 %) rekom As (3,8 %) og retura sør As (14,3 %).

mjåvannsveien 23 As, 100 %

Administrasjon
> økonomi
> personal / hms
> Arkiv / merkantil
> ikt (intern struktur)
> innkjøp

Utvikling, 
kommunikasjon og miljø
> nye krav/løsninger
> planarbeid/prosjekter
> informasjon/  
 kommunikasjon
> hms
> nedlagte deponier

Behandling
> mjåvann   
 gjenvinningsstasjon
> sørlandsparken
 Avfallsanlegg

Renovasjon
> innsamling
> kundekontakt
> returpunkter
> teknisk drift

Marked og innsamlingBehandling
> støleheia Avfallsanlegg
> sørlandsparken
 gjenvinningsstasjon
> mjåvann   
 gjenvinningsstasjon
> høllen vest   
 gjenvinningsstasjon
> flishugging

Bygg og anlegg

Agder vekst As, 50 %

støleheia pukkverk As, 50 %

returkraft As, 49,9 %

retura sør As, 14,28 %

rekom As, 3,77 %

Avfall Sør Husholdning AS
daglig leder sigurd tvedt

Avfall Sør Bedrift AS
daglig leder geir ove tørnkvist

Avfall Sør Husholdning AS
daglig leder sigurd tvedt
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AnsAtte 

Avfall sør As hadde ved årsskiftet totalt 9 fast ansatte, 
fordelt på 6 kvinner og 3 menn. dette utgjør 8,35 
årsverk. styret består av 3 kvinner og 3 menn valgt fra 
eierne. daglig leder er også daglig leder i Avfall sør 
husholdning As. selskapets ledergruppe består av to 
menn. 

det har ikke vært arbeidsulykker i bedriften. 
selskapets oppgaver er knyttet til forvaltning, 
økonomi og personal og selger også it- og 
innkjøpstjenester samt arkivtjenester til 
datterselskapene.

årsregnskApet 

selskapets årsoverskudd etter skatt er på kr 846.278,- 
inkludert utbytte fra Avfall sør bedrift As på kr 
1,5 mill. kroner og etter nedskriving av verdien av 
selskapets aksjer i returkraft As med 4,99 mill. kr til 
null. det er utarbeidet konsernregnskap.

egenkapitalen i Avfall sør As pr 31.12. 2011 er på 
kr. 59.954.616,- og egenkapitalandelen er på 55,9 %. 

den lovpålagte virksomheten for kommunene 
ble overført fra Avfall sør As til datterselskapet 

Avfall sør husholdning As fra 1.1.2011 som en 
konsekvens av et ønske fra eierkommunene og 
kommunerevisjonen om tydeligere skille mellom 
den lovpålagte og den konkurranseutsatte delen av 
virksomheten.

i forbindelse med eierskapet i returkraft As 
har selskapet tatt opp lån til finansiering av 
aksjekapitalinnskudd og ansvarlig lån med totalt 
24,9 mill. kr. returkraft har pr 31.12. 2011 negativ 
egenkapital med 19,2 mill. kroner, og styret legger 
til grunn at det kan bli aktuelt å tilføre selskapet ny 
egenkapital, f. eks. ved å omgjøre ansvarlig lån til 
egenkapital. 

selskapets finansielle stilling og likviditet er 
tilfredsstillende.
selskapets styre er generalforsamling for 
datterselskapene Avfall sør bedrift As og 
mjåvannsveien 23 As.

styre for Avfall sør As – valgt ved ekstraordinær 
generalforsamling i 16. desember 2011.
Erik Nyhuus > styreleder
Arild Ernst Berge > styrets nestleder
Norunn Tveiten Benestad > styremedlem
Solveig Robstad > styremedlem
Brit Løvgren > styremedlem
Jostein Mellemstrand > styremedlem

nedenfor følger årsregnskapet for morselskapet 
Avfall sør As og konsernet for regnskapsårene 2010 
og 2011. det er viktig å merke seg endringene i 
selskapsstrukturen som inntrådte 1. januar 2011 når 
man sammenligner regnskapstallene for de to årene.
regnskapsoppstillingen viser utdrag fra 
årsregnskapet.   årsregnskapet med noter finner du 
på våre hjemmesider; avfallsor.no

04. regnSkAp

årsregnskAp og 
konsernregnskAp
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resultAtregnskAp bAlAnse > eiendeler

KONSERN KONSERN MORSELSKAP MORSELSKAP
2011 2010 NOTE 2011 2010 

194 112 974 154 743 269 salgsinntekt 3 7 521 541 136 846 121

20 346 531 12 031 794 Annen driftsinntekt 0 7 720 342

214 459 505 166 775 063 Sum driftsinntekt 7 521 541 144 566 463

-63 448 885 -41 587 021 varekostnad 0 -55 960 399

-39 403 -926 419 endring avsetning etterdriftsfond 16 0 -926 419

-59 188 493 -45 467 100 lønnskostnad 5 -4 113 245 -33 059 832

-14 826 842 -12 372 149 ordinære avskrivninger 7 -231 122 -10 441 071

-54 408 943 -51 904 390 Andre driftskostnader 5 -1 342 264 -36 837 243

22 546 939 14 517 984 Driftsresultat 1 834 910 7 341 499

Finansinntekter og- kostnader
0 0 inntekt på investering i datterselskap 1 500 000 1 500 000

295 095 356 055 inntekt på investering i tilknyttet selskap 100 000 300 000

0 0 renteinntekt fra foretak i samme konsern 2 049 278 0

1 741 459 1 512 937 renteinntekter og andre finansinntekter 851 516 1 199 963

0 0 nedskrivning finansielle anleggsmidler 8 -4 990 000 0

0 0 kostnader på investering i datterselskap 0 0

-5 400 525 -4 269 845 rentekostnader og andre finanskostnader -1 098 030 -3 077 194

19 182 968 12 117 131 Ordinært resultat før skattekostnad 247 674 7 264 268

-1 233 926 -1 762 947 skattekostnad på ordinært resultat 13 598 604 0

17 949 042 10 354 184 Ordinært resultat 846 278 7 264 268
0 0 Ekstraordinær inntekt 0 0

17 949 042 10 354 184 Årsresultat 846 278 7 264 268
17 949 042 10 354 184 Konsernets årsresultat   

0 0 Minoritetens årsresultat

Overføringer
3 569 994 8 454 184 overført til annen egenkapital  0 5 364 268

6 000 000 1 900 000 Avsatt utbytte 6 000 000 1 900 000

0 4 100 000 Avsatt tilleggsutbytte 0 4 100 000

0 0 Avsatt konsernbidrag 0 0

0 -4 100 000 overført fra annen egenkapital -5 153 722 -4 100 000

8 379 048 0 årets selvkostresultat overført til selvkostfond 15 0 0

17 949 042 10 354 184 Sum overføringer 14 846 278 7 264 268

KONSERN KONSERN MORSELSKAP MORSELSKAP
2011 2010 EIENDELER NOTE 2011 2010 

ANLEGGSMIDLER
Immatrielle eiendeler

0 0 utsatt skattefordel 13 999 091 0

0 0 prosjektutviklingskostnader og rettigheter 7 0 0

0 0 Sum immaterielle eiendeler 999 091 0

varige driftsmidler

155 150 852 153 540 471 bygninger 7 0 121 943 955

18 657 553 16 965 009 maskiner og anlegg 7 0 10 422 831

22 146 070 23 929 648 driftsløsøre,inventar og kontormaskiner 7 1 034 154 23 062 748

195 954 475 194 435 128 Sum varige driftsmidler 1 034 154 155 429 534

Finansielle anleggsmidler
0 0 investering i datterselskap 8 8 027 000 8 027 000

0 0 lån til foretak i samme konsern 63 054 696 0

1 811 147 1 616 058 investering i tilknyttet selskap 8 615 500 5 605 500

21 010 000 20 960 000 lån til tilknyttet selskap 21 010 000 20 960 000

1 785 306 1 728 306 investeringer i aksjer og andeler 9 1 785 306 1 728 306

135 000 135 000 obligasjoner og andre fordringer 135 000 135 000

24 741 453 24 439 364 Sum finansielle anleggsmidler 94 627 502 36 455 806

220 695 928 218 874 492 Sum anleggsmidler 96 660 747 191 885 340

OMLØPSMIDLER
44 365 0 Varer 0 0

Fordringer
24 674 138 18 307 540 kundefordringer 12 2 219 800 16 644 271

17 469 462 18 010 982 Andre fordringer 12 3 029 557 15 088 296

42 143 600 36 318 522 sum fordringer 5 249 357 31 732 567

Investeringer
0 0 markedsbaserte aksjer og obligasjoner  0 0

0 0 Sum investeringer 0 0

52 307 574 49 605 972 Bankinnskudd , kontanter og lignende 4 5 276 933 29 382 993
94 495 539 85 924 494 Sum omløpsmidler 10 526 290 61 115 560

315 191 467 304 798 986 SUM EIENDELER 107 187 037 253 000 900
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NOTE 1 regnskApsprinsipper

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. konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. transaksjoner og 
mellomværende mellom selskapene er eliminert. konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede 
prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost 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, 
balanseføres 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 forfaller 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 nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes 
å være forbigående. langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  

noterbAlAnse > egenkApitAl og gjeld

KONSERN KONSERN MORSELSKAP MORSELSKAP
2011 2010 EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2011 2010 

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

50 195 788 49 132 388 Annen egenkapital 29 954 616 37 433 282

50 195 788 49 132 388 Sum opptjent egenkapital 29 954 616 37 433 282
0 0 Minoritetsinteresser 0 0

80 195 788 79 132 388 Sum egenkapital 14 59 954 616 67 433 282

GJELD
Avsetning for forpliktelser

256 374 816 641 utsatt skatt 13 0 0

4 649 602 5 665 365 pensjonsforpliktelser 6 3 625 808 5 665 365

26 308 580 26 269 177 Avsetning- og etterdrift deponi 16 0 26 269 177

10 882 611 0 selvkostfond 15 0 0

42 097 167 32 751 183 Sum avsetninger for forpliktelser 3 625 808 31 934 542

Annen langsiktig gjeld
143 031 250 128 981 250 gjeld til kredittinstitusjoner 10,11 26 500 000 99 325 000

0 0 Ansvarlig lånekapital 0 0

0 0 øvrig langsiktig gjeld 0 0

143 031 250 128 981 250 Sum annen langsiktig gjeld 26 500 000 99 325 000

Kortsiktig gjeld
0 0 gjeld til kredittinstitusjoner 0 0

19 430 508 26 981 766 leverandørgjeld 12 925 907 21 056 294

1 797 215 1 605 191 betalbar skatt 13 400 487 0

8 762 282 5 528 567 skyldig offentlige avgifter 585 156 5 528 567

6 000 000 6 000 000 utbytte 6 000 000 6 000 000

0 0 forpliktelse varelager 0 540 295

13 877 257 23 818 641 Annen kortsiktig gjeld 12 9 195 063 21 182 920

49 867 262 63 934 165 Sum kortsiktig gjeld 17 106 613 54 308 076
234 995 679 225 666 598 Sum gjeld 47 232 421 185 567 618

315 191 467 304 798 986 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 107 187 037 253 000 900

erik nyhuus
Styrets leder

Arild ernst berge
nestleder

jostein mellemstrand
Styremedlem 

norunn tveiten benestad
Styremedlem

solveig robstad
Styremedlem

brit løvgren
Styremedlem

sigurd tvedt
daglig leder 
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fordringer       
kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 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 anskaffelseskost 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 utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen 
finansinntekt.

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 vedlikehold 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, 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 pensjonsforpliktelser i balansen. ved regnskapsføring av pensjon 
er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.

skAtt       
skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. 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 kontanter og lignende 
inngår kun kasse- og bankbeholdninger. 

sAmmenligningstAll       
sammenligningstall er satt opp for for både selskapet og konsernet. 

NOTE 2 endring Av regnskApsprinsipp 
 
selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper.      
 

NOTE 3 sAlgsinntekter 
        
selskapet har kun salgsinntekter fra et virksomhetsområde og innenfor et begrenset geografisk område.

NOTE 4 bundne midler 

i posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr 450 000 i morselskapet, og med kr 2 350 000 
på konsernnivå.

på konsernnivå inngår kr 2 601 373 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 5 lønnskostnAder, godtgjørelser og lån til AnsAtte

(tall i hele tusen) Morselskapet Konsernet 

 2011 2010 2011 2010

lønn 4 597   34 067   34 893   35 934 

Avsatt bonus 0 0       553  0

innleid bemanning 0    3 556   13 844     1 402 

godtgjørelse til styret 246        471        516        571 

pensjonskostnader, inkl Afp -1 230     1 578     2 685     1 578 

Arbeidsgiveravgift 340     4 916     5 217     4 916 

Andre personalkostnader 160        931     1 480     1 066 

utleie bemanning mv 0 -12 459  0 0

Sum 4 113 33 060 59 188 45 467

       
Antall årsverk er 8,35 i morselskapet og 74,85 i konsernet totalt.       
      
dAglig leder       
daglig leder har totalt mottatt lønn med kr 832 387 og andre ytelser med kr 11 514. denne lønnen gjelder 
både arbeid utført for Avfall sør As og Avfall sør husholdning As. kr 749 000 av daglig leders lønn er belastet 
i Avfall sør husholdning As.
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styret       
det er utbetalt kr 210 000 i styrehonorar, pluss møtegodtgjørelse på kr 36 000. styrets leder har fått kr 60 000, 
nestleder kr 30 000 og styremedlemmer kr 20 000. det var styret før nyvalg i desember 2011 som har fått 
utbetalt denne godtgjørelsen.

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):     
   Mor  Konsern
lovpålagt revisjon, inkl teknisk bistand kr  40 000 kr  138 000

teknisk bistand årsoppgjør kr    3 200 kr    22 700

skatterådgivning kr  0 kr      3 800

gjennomgang av perioderegnskap kr  0 kr    20 000

Andre tjenester utenfor revisjon kr  6 400 kr  184 850

Sum kr  49 600 kr  369 350

det er i morselskapet kostnadsført kr 73 000 for regnskapsførsel fra regnskapstjenesten i kristiansand 
kommune.  
 
      
NOTE 6 pensjonsforpliktelse og pensjonskostnAd 

selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestpensjon. selskapets 
pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.       
       
selskapet har pensjonsordning for sine ansatte i kristiansand kommunale pensjonskasse (kkp).   
     
pensjonskostnadene i regnskapet skal beregnes slik: de løpende pensjonskostnadene i driftsregnskapet 
tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. forskjellen mellom betalt 
premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt.     
          
det er foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. 
driftsresultatet er pga dette forbedret med kr. 2 039 557 (inkl. arbeidsgiveravgift).      
      
pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning på 
kr 3 625 808 (inkl. arbeidsgiveravgift). underdekningen medfører en latent, fremtidig forpliktelse.   
    
       
       

 Selskapet
 2011 2010
nåverdi av pensjoner opptjent i perioden 687 906 3 590 336

kapitalkostnad av pensjonskostnaden 958 965 1 207 427

Aktualisert tap 0 0

Årets brutto pensjonskostnad 1 646 871 4 797 763
resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør  0 0

resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør -1 017 277 -1 046 305

resultatførte estimatendringer og avvik 60 480 92 323

Administrasjonskostnad 40 409 80 470

Netto pensjonskostnad (inkl administrasjon) 730 483 3 924 251

periodisert arbeidsgiveravgift 102 998 553 319

   

Netto pensjonskostnad (inkl aga) 833 481 4 477 570
pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad, forts.   

   

årets pensjonsutbetalinger 0 0

investeringer i pensjonsmidler 0 0

   

opptjente pensjonsforpliktelser 21 862 790 24 975 961

beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0

Beregnet pensjonsforpliktelser 21 862 790 24 975 961
   

pensjonsmidler (til markedsverdi) 19 736 752 20 010 697

ikke resultatførte estimatendringer og avvik 0 0

Estimert over/underdekning pr 31.12 2 126 038 4 965 264
   

Arbeidsgiveravgift 299 771 700 102

   

tilleggsavsetning 1 200 000 0

Estimerte netto pensjonsforpl (inkl aga) 3 625 808 5 665 365
  

Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:   
diskonteringsrente 4,50 % 4,60 %

lønnsregulering 2,96 % 4,00 %

pensjonsregulering 2,96 % 1,30 %

g-regulering 2,96 % 3,80 %

forventet avkastning 5,50 % 5,50 %

Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %

Antall aktive/rettighetshavere i Afp-ordning 11 76

gjennomsnittlig alder 52,38 44,33

Antall pensjonister 15 12
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 Konsernet
 2011 2010
nåverdi av pensjoner opptjent i perioden 4 046 302 3 590 336

kapitalkostnad av pensjonskostnaden 1 110 092 1 207 427

Aktualisert tap 0 0

Årets brutto pensjonskostnad 5 156 394 4 797 763
resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør  0 0

resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør -1 087 191 -1 046 305

resultatførte estimatendringer og avvik 60 480 92 323

Administrasjonskostnad 226 078 80 470

Netto pensjonskostnad (inkl administrasjon) 4 355 761 3 924 251

periodisert arbeidsgiveravgift 614 162 553 319

Netto pensjonskostnad (inkl aga) 4 969 923 4 477 570
årets pensjonsutbetalinger 0 0

investeringer i pensjonsmidler 0 0

opptjente pensjonsforpliktelser 25 372 313 24 975 961

beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0

Beregnet pensjonsforpliktelser 25 372 313 24 975 961

pensjonsmidler (til markedsverdi) 22 348 997 20 010 697

ikke resultatførte estimatendringer og avvik 0 0

Estimert over/underdekning pr 31.12 3 023 316 4 965 264
   

Arbeidsgiveravgift 426 288 700 102

   

tilleggsavsetning 1 200 000 0

Estimerte netto pensjonsforpl (inkl aga) 4 649 602 5 665 365
   

Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:   
diskonteringsrente 4,50 % 4,60 %

lønnsregulering 2,96 % 4,00 %

pensjonsregulering 2,96 % 1,30 %

g-regulering 2,96 % 3,80 %

forventet avkastning 5,50 % 5,50 %

Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %

Antall aktive/rettighetshavere i Afp-ordning 77 76

gjennomsnittlig alder 46,29 44,33

Antall pensjonister 15 12

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

   

 

  

NOTE 7 vArige driftsmidler

Morselskapet  Bygg Maskiner Biler, inventar  Sum
   og utstyr osv 
Anskaffelseskost pr. 01.01  185 739 168 31 561 524 35 631 034 252 931 726

tilgang driftsmidler  0 0 1 265 276 1 265 276

Avgang driftsmidler  185 739 168 31 561 524 35 631 034 252 931 726

      

 

Anskaffelseskost pr. 31.12   0 1 265 276 1 265 276
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12   0 231 122 231 122

Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12   0 0 0

reverserte nedskrivninger pr. 31.12   0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12   0 1 034 154 1 034 154
     

årets avskrivning   0 231 122 231 122

forventet økonomisk levetid     3-10 år

Operasjonell leasing/leieavtaler:     
selskapet har kostnadsført leie av bygg med kr 496 864.     

  

Konsernet Tomt Bygg Maskiner Biler, inventar  Sum
  og utstyr osv 
Anskaffelseskost pr. 01.01 7 148 517 214 625 219 36 887 619 42 146 040 300 807 395

tilgang driftsmidler 0 130 875 664 13 673 495 30 380 872 174 930 031

Avgang driftsmidler 0 185 739 168 33 138 410 37 208 457 256 086 035

      

 

Anskaffelseskost pr. 31.12 7 148 517 159 761 715 17 422 704 35 318 455 219 651 391
Akk. avskrivninger pr. 31.12 0 11 759 379 5 495 998 6 441 539 23 696 916

Akk. nedskrivninger pr. 31.12 0 0 0 0 0

rev. nedskrivninger pr. 31.12 0 0 0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12 7 148 517 148 002 336 11 926 706 28 876 916 195 954 475
      

årets avskrivning 0 7 321 328 2 469 463 5 036 051 14 826 842

forventet økonomisk levetid  25-33 år 5-10 år 3-10 år 
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NOTE 8 dAtterselskAp, tilknyttede selskAp

investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet.   
 

Firma Forretn. Anskaff- Bokført Resultat Egenkap. Eierandel
  adresse elseskost verdi e. skatt 31.12 
Avfall sør bedrift As kr.sand  5 000 000  5 000 000 3 960 533 21 029 743 100 %

mjåvannsveien 23 As songdalen  2 015 000  2 015 000 744 220 4 886 333 100 %

Avfall sør hush. As kr.sand  1 012 000  1 012 000 8 712 915 1 156 449 100 %

støleheia pukkverk As vennesla  505 500  505 500 504 042 2 151 269 50 %

Agder vekst As kr.sand  110 000  110 000 86 137 1 471 026 50 %

returkraft As kr.sand  4 990 000  0 -43 153 825 -19 232 590 49,9 %

Sum   8 642 500 -29 145 978 11 462 230 
      

Aksjene i returkraft As er nedskrevet med kr 4 990 000 til kr 0 i selskapets regnskap. 
 

  

NOTE 9 Aksjer og Andeler i Andre foretAk m v 
   

Firma  Antall Pålydende Totalt Anskaff- Eierandel
   aksjer   elseskost 
rekom As   177   500  88 500  250 633  3,77 %

retura sør As  25  10 000  250 000  253 750  14,28 %

kristiansand kommunale pensjonskasse   1 280 923  1 280 923 1 280 923 

       

       

NOTE 10 fordringer og gjeld    
       

(tall i hele tusen) Morselskapet Konsernet 
Fordringer med forfall senere en ett år   2011 2010 2011 2010
Andre langsiktige fordringer   0 0 0 0

lån til foretak i samme konsern   0 0 0 0

Sum   0 0 0 0
       

Gjeld  med forfall senere enn 5 år   2011 2010 2011 2010
gjeld til kredittinstitusjoner   26 500 0 74 906 66 000

Annen langsiktig gjeld   0 0  0

Sum   26 500 0 74 906 66 000
       

NOTE 11 gjeld og Andre forpliktelser  

langsiktig gjeld er kr. 26,5 mill kr pr. 31.12. lånet er tatt opp i sparebanken pluss og er  avdragsfritt i 20 år. 
lånet ble tatt opp i 2009.  det er inngått avtale om nibor 3 mnd rente + margin på 1,55%. pr 31.12.2011 
var renten på 4,57 %.      
 
lånet er sikret med pant i driftstilbehør begrenset oppad til kr 10 000 000, kundefordringer  begrenset oppad 
til kr 30 000 000, kjøretøy begrenset oppad til 10 000 000, samt pant i eiendommer på støleheia.  

     

       

NOTE 12 mellomværende med selskAp i sAmme konsern   
     

(tall i hele tusen) Kundefordringer Andre fordringer 
   2011 2010 2011 2010
foretak i samme konsern  2 201 8 679 0 1 500

tilknyttet selskap  0 359 0 250

Sum  2 201 9 038 0 1 750
      

 

 Leverandørgjeld  Annen kortsiktig gjeld 
   2011 2010 2011 2010
foretak i samme konsern  111 2 230 8 500 0

tilknyttet selskap  0 2 532 0 0

Sum  111 4 762 8 500 0
      

 

NOTE 13 skAtt     

 

    Selskapet Konsernet 
Årets skattekostnad fremkommer slik:  2011 2010 2011 2010
betalbar skatt  400 487 0 1 797 215 1 605 191

for mye/lite avsatt skatt forrige år  0 0 1 0

endring i utsatt skatt  -999 091 0 -563 290 157 756

Sum skattekostnad  -598 604 0 1 233 926 1 762 947
      

Avstemming av årets skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats    
årets totale skattekostnad   -598 604  1 233 926

beregnet skatt av resultat før skatt (28%)   69 349  5 371 231

Avvik   -667 953  -4 137 305

Avviket forklares med:      
skatt på permanente forskjeller   918 350  -2 551 002

utsatt skatt ikke bokført tidligere år   -1 586 303  -1 586 303

utbytte/gevinster   0  0

Sum forklaring   -667 953  -4 137 305
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 Selskapet  Konsernet 
Betalbar skatt  2011 2010 2011 2010
ordinært resultat før skatt  247 674 0 19 182 968 12 117 131

ikke skattepl. resultater  0 0 -8 712 915 -5 820 321

permanente forskjeller  0 0 -345 260 -575

inntektsført utbytte  -1 722 866 0 -122 866 0

inntektsført utbytte 3%  12 686 0 12 686 0

nedskrivning aksjer  4 990 000 0 0 0

utnyttelse av fremførbart underskudd  0 0 -697 419 0

endring midlertidige forskjeller  -2 097 184 0 -2 898 571 -563 409

Grunnlag betalbar skatt  1 430 310 0 6 418 623 5 732 826
28% skatt  400 487 0 1 797 215 1 605 191

      

 

Sum betalbar skatt ihht resultatregnskap  400 487 0 1 797 215 1 605 191
28% skatt av netto avsatt konsernbidrag  0 0 0 0

Betalbar skatt ihht balanse  400 487 0 1 797 215 1 605 191
      

 

    Selskapet Konsernet 
Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt  2011 2010 2011 2010
Anleggsmidler  57 627 0 5 512 481 3 918 089

omløpsmidler  0 0 -669 371 -194 498

pensjonsforpliktelse  -3 625 808 0 -3 828 688 0

gevinst- og tapskonto  0 0 0 0

fremførbart underskudd  0 0 -98 800 -807 017

Sum forskjeller som utlignes  -3 568 181 0 915 622 2 916 574
Utsatt skatt  -999 091 0 256 374 816 641

NOTE 14 egenkApitAl      

      

Morselskapet (tall i hele tusen)  Aksje- Overkurs- Annen Sum
   kapital fond EK
egenkapital 01.01  30 000 0 37 433 67 433

overført selvkostfond Ash  0 0 -2 325 -2 325

Avsatt til utbytte  0 0 -6 000 -6 000

årets resultat  0 0 846 846

Egenkapital 31.12  30 000 0 29 954 59 955
      

 

      

 

   

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

egenkapital 01.01 30 000 0 2 325 46 807 79 132

overført selvkostfond Ash 0 0 -2 325 0 -2 325

korreksjon selvkostfond 1.1. 0 0 0 -179 -179

Avsatt utbytte 0 0 0 -6 000 -6 000

årets resultat 0 0 0 9 570 9 570

Egenkapital 31.1230 000 0 0 50 196 80 198
  

 

NOTE 15 selvkostfond  

 

selvkostfondet er grunngitt i regelverket for egenregivirksomhet innen lovålagt renovasjon. det skal 
årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal regulere virksomhetens selvkostfond. selvkostfondet viser 
om forbrukerne har betalt for lite eller for my for avfallstjenester. endring av selvkostfondet er en del av 
disponeringen av årets reslutat. selvkostfondet er i balansen presentert som finansielle anleggsmidler/
avsetning for forpliktelser.  

 

Selvkostberegninger regnskap 2011 

regnskapsmessig årsresltat 8 712 915 

korrigert for finansposter 4 552 645 

kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad) -4 967 628 

Alternativkostnad selvkostfond 2011 81 115 

Selvkostresultat 8 379 047 
 

saldo selvkostfond 1.1. 2 324 943

korreksjon selvkostfond 1.1. 178 620

årets selvkostreslutat 8 379 048

Saldo selvkostfond 31.12. 10 882 611
  

inngående balanse pr 1.1.2011 152 852 112

årets bokførte investeringer 12 460 622

årets avskrivninger 11 521 159

utgåede balanse pr 31.12.2011 153 791 575

grunnlag for beregning av alternativkostnad (ib+ub)/2 153 321 844

rente (alternativkostnad) 3,24 %

Resultat selvkostberegning 
overtatt selvkostfond og korreksjon 1.1.2011 2 503 563

selvkostresultat 2011 8 379 048

Selvkostresultat pr 31.12.2011 10 882 611 
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NOTE 16 Avsluting og etterdrift deponi 
 
det er pr overtakelse fra Avfall sør As ved omorganisering bokført en avsetning for etterdrift av deponi. 
Avsetningen utgjorde pr 1.1.2011 kr 26 269 177 og ble beregnet som en avsetning på kr 50 pr. tonn 
nedbrytbart (avgiftspliktig) avfall til deponi.   
det skal foretas en ny beregning av avsetningen hvert 4. år, første gang i 2012.     
endringen vil bli resultatført.       
       
i årene mellom vil avsetningen reguleres med kpi indeksen fra desember til desember.    
         
det er i 2011 kostnadsført kr 39 403 etter endring i kpi på 0,15%.      

 

       

       

NOTE 17 AksjekApitAl og AksjonærinformAsjon     

  

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

 

    

Eierstruktur Antall aksjer Eierandel Stemmeandel 
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 43 800 100,0 % 100,0 %
       

selskapet har ikke inngått opsjonsavtaler som fører til at det blir utstedt flere aksjer.    
   

Arbeidsmiljø, sykefrAvær og stAbilitet
konsernet har ved årsskiftet totalt i de tre selskapene 104 fast ansatte fordelt på 33 kvinner og 71 menn. 
dette utgjør 71,5 årsverk. konsernet er iA-bedrift, og har avtale om bedriftshelsetjeneste med hjelp 24. 

i 2011 var det totale sykefraværet på  10,5 % hvorav 1,6%  var  korttidsfravær. Administrasjonen vurder 
at høyt langtidsfravær i mindre grad har sammenheng med forholdene i selskapet. 

det har ikke vært arbeidsulykker i bedriften i 2011 som har medført varig mèn på personer.

sykefrAvær (1997 – 2011)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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AvfAll sør husholdning As

AnsAtte og styre

selskapet hadde ved årsskiftet totalt 76 fast ansatte, 
fordelt på 19 kvinner og 57 menn, inkludert fast 
deltidsansatte. dette utgjør 48 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 to kvinner. selskapet arbeider løpende gjennom 
rekruttering og forfremmelser for likestilling mellom 
kjønnene.

i henhold til gjeldende lover og forskrifter fører 
selskapet oversikt over totalt sykefravær blant 
selskapets ansatte. i 2011 var det totale sykefraværet 
11,4%, hvorav 1,5% var korttidsfravær. høyt 
langtidsfravær har i liten grad sammenheng med 
forholdene i selskapet. 

i 2011 har det ikke vært alvorlige arbeidsulykker i 
bedriften

ytre miljø

innsamling, mottak og behandling av avfall medfører 
visse miljøulemper i form av lukt og utslipp til 
luft og vann. selskapets virksomhet med deponi 
og kompostering på støleheia Avfallsanlegg har 
tidligere medført noen luktulemper. restavfallet 
som samles inn fra husholdninger og hytter 
samt restavfall fra gjenvinningsstasjonene gikk 
i 2011 til energiutnyttelse på returkrafts anlegg 
på langemyr i kristiansand, og det er ikke lenger 
luktulemper av betydning. utslippene av klimagasser 
begrenses gjennom god oppsamling av deponigass 
og utnyttelse av denne til elektrisitets- og 
varmeproduksjon på støleheia.

utslipp til vann fra støleheia Avfallsanlegg begrenses 
gjennom kontroll med driften, intern vannrensing 
og utslipp via industriavløpsledning til sjøresipient. 
selskapet fikk i 2009 konsesjon til videre deponidrift 
frem til 2034. det har ikke vært påvist overskridelser 
av konsesjonsvilkårene i 2011, men utslippene til 
vann har økt noe som følge av lagring og sortering 
av metall fra slagg fra returkraft.

det er etablert internkontrollsystem og miljøkontroll-
system for kontroll av påvirkning av ytre miljø fra 
avfallsanleggene, og selskapet legger til grunn at driften 
skal skje på en samfunnsansvarlig måte og i samsvar 
med alle relevante lover og forskrifter.

orgAnisering og forholdet til 
eierkommunene

de fleste oppgaver knyttet til innsamling og abonnenter 
ble overført fra kommunene fra 1.7.2009. fakturering ble 
overført til Avfall sør husholdning As fra 1.1.2010, mens 
ansvar og organisering for etterdrift av deponier ventes 
avklart i 2012. 

forvaltningsmessige oppgaver som kontroll og annen 
myndighetsutøvelse ligger fortsatt i kommunene. 
kommunene fastsetter ved politiske vedtak avfallsplan, 
renovasjonsvedtekter og avfallsgebyrer. Avfall sør 
husholdning As rapporterer ved hvert årsskifte til 
kommunene om status i forhold til gjeldende avfallsplan 
(2008 – 2012). Arbeidet med neste avfallsplan startet i 
2011 og forslag til ny plan vil bli sendt kommunene til 
behandling vinteren 2013.

overføringen av den lovpålagte virksomheten fra 
Avfall sør As til datterselskapet Avfall sør husholdning 
As fra 1.1.2011 var en konsekvens av et ønske fra 
eierkommunene og kommunerevisjonen om tydeligere 
skille mellom den lovpålagte og den konkurranseutsatte 
delen av virksomheten. Avfall sør husholdning As 
overtok da all virksomhet samt alle anlegg og bokførte 
verdier knyttet til husholdningsrenovasjonen fra 
Avfall sør As pr 1.1.2011. også alle ansatte knyttet til 

husholdningsrenovasjonen ble overført fra Avfall sør As 
til Avfall sør husholdning As fra 1.1.2011.

finAnsiell risiko

ved overdragelsen av anlegg, utstyr og virksomhet 
knyttet til den lovpålagte virksomheten pr 1.1.2011 
ble det inngått en låneavtale med Avfall sør As med 
20 års nedbetalingstid og renteberegning 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 støleheia, gir også selskapet sikkerhet i 
forhold til fremtidige forpliktelser. tildelt enerett og 
samlingen av lovpålagt renovasjonsvirksomhet for 
eierkommunene i Avfall sør husholdning As sikrer også 
grunnlaget for videre drift. 

redegjørelse for årsregnskApet

hovedvirksomheten i selskapet omfatter lovpålagt 
virksomhet for eierkommunene i henhold til 
tildelt enerett for husholdningsavfall og slam. 
renovasjonsoppgavene for eierkommunene 
vokste vesentlig sterkere i 2011 enn i 2010, med 
en økning av avfallsmengdene fra kommunene 
med nær 8 %. selskapets årsoverskudd er på kr. 
8.712.915,-. egenkapitalen i selskapet er på kr. 
1.156.449,- og totalkapitalen er på kr. 222.928.850,-. 
egenkapitalandelen i selskapet er så lav som 
0,52 % og bør på sikt styrkes, selv om virksomheten 
er underlagt selvkostregelverket. 
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virksomheten skal skje etter selvkost og gå i balanse 
over en periode på 3 – 5 år. pr 1.1.2011 utgjorde 
selvkostfondet kr. 2.503.563,- (inkludert korreksjon 
på kr. 178.620,-). saldo for selvkostfondet er pr 
31.12.2011 på kr. 10.882.611,- etter et overskudd i 
selvkostregnskapet for 2011 på  kr. 8.379.048,-

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 2011 ikke 
avsatt ytterligere midler til etterdrift. kostnader til 
videre drift av renseanlegg, miljøkontrollprogram 
og gassanlegg er ført i driftsregnskapet og belaster 
ikke etterdriftsavsetningen som pr 31.12.2011 
var på kr. 26.308.580,-  Avsetningen har skjedd 
mot balansen, men i forbindelse med krav fra 
forurensningsmyndighetene ble det i 2011 etablert 
en avtale som medfører at tidligere avsatte midler i 
balansen overføres til en bankkonto (etterdriftskonto) 
som kontrolleres av fylkesmannen i vest-Agder 
gjennom en kontopantavtale.  i 2011 er det overført 
2,6 mill. kr til denne kontoen, og overføringen skal 
fullføres januar 2034.

selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende, og 
likviditeten 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 
regnskapet.

årsregnskApet

driftsresultat for 2011 er på kr  13.265.560,- før 
finansposter som samlet utgjør minus kr.  4.552.645,- 
og ordinært resultat for 2011 utgjør kr. 8.712.915,- 
det er utarbeidet konsernregnskap for 2011.
selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende. 
kommunale lånegarantier, selvkostprinsippet 
for virksomhet for eierkommunene samt 
etterdriftsfondet for deponiet på støleheia, gir 
selskapet god sikkerhet i forhold til fremtidige 
forpliktelser, også etter at inntektene fra deponering 
av restavfall er redusert etter overgangen til 
forbrenning av restavfall.

økonomisk resultAt
selskapets inntekter utgjør 167,6 mill. kroner, 
driftsutgifter og finansposter utgjør 158,9 mill. 
kroner - i alt et positivt driftsresultat på 8,7 mill. 
kroner. selvkostregnskapet for 2011 med et positivt 
resultat på kr. 8.379.048,- er utarbeidet på grunnlag 
av at hovedvirksomheten i selskapet gjelder tildelt 
lovpålagt  virksomhet fra eierkommunene. 

gjeld 
langsiktig gjeld i kommunalbanken utgjør kr. 
88,5 mill. kroner og lån i Avfall sør As utgjør 63,1 
mill. kroner. renten på lån i kommunalbanken 
er flytende, mens renten på lån til Avfall sør 
As følger kalkylerenten som legges til grunn i 
selvkostregnskapet. 
 

AnskAffelser
det ble i 2011 foretatt anskaffelser i form 
av anleggsmidler på i alt 12,4 mill. kroner. 
Anleggsmidlene fordeler seg med 2,6 mill. kroner på 
opparbeidelse og opprustning av arealer og anlegg, 
6,3 mill. kroner på nybygg og bygningsmessige 
arbeder, 0,4 mill. kroner på anskaffelser av maskiner 
og anlegg, 2,3 mill. kroner i diverse utstyr og 
transportmidler og edb-utstyr og programvare på 
i alt 0,8 mill. kroner.

disponering Av årsresultAtet
overskuddet for 2011 på kr. 8.712.915,- er vedtatt 
disponert med kr. 8.379.048,- som overføres til 
selvkostfond og kr. 333.867,- til annen egenkapital. 
det utbetales utbytte med 6,0 mill. kroner til 
eierkommunene. utbytte utbetales fra annen 
egenkapital som kommer fra nedsettelse av 
overkursfond.

styrende orgAner
generalforsamlingen (som består av ordførerne 
i selskapets fire eierkommuner) valgte på 
ekstraordinær generalforsamling i desember 2011 
følgende 

styre for AvfAll sør husholdning  As 
16. desember 2011
Erik Nyhuus >  styreleder
Arild Ernst Berge >  styrets nestleder
Norunn Tveiten Benestad >   styremedlem
Solveig Robstad >  styremedlem
Brit Løvgren >  styremedlem
Jostein Mellemstrand >   styremedlem
Torkild Bøhn >  ansattes representant (valgt av og 
blant de ansatte)
Marit Saltrøe >  ansattes representant (valgt av og 
blant de ansatte)

årsregnskAp 2011 
– Avfall sør husholdning As

regnskapsoppstillingen viser utdrag fra 
årsregnskapet.  
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resultAtregnskAp bAlAnse

Note 2011 2010

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
varige driftsmidler

tomter, bygninger o.a. fast eiendom 124 447 336,15 0,00

maskiner og anlegg 9 205 222,45 0,00

driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 20 139 015,91 0,00

sum varige driftsmidler 8 153 791 574,51 0,00

finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER 153 791 574,51 0,00

OMLØPSMIDLER
fordringer

kundefordringer 9 15 087 491,06 0,00

Andre fordringer 9 23 933 432,74 0,00

sum fordringer 39 020 923,80 0,00

bankinnskudd, kontanter o.l. 4 30 116 351,32 1 013 202,00

SUM OMLØPSMIDLER 69 137 275,12 1 013 202,00

SUM EIENDELER 222 928 849,63 1 013 202,00

Note 2011 2010
DRIFTSINNTEKTER
salgsinntekter 151 776 142,97 0,00

Annen driftsinntekt 15 811 809,12 0,00

sum driftsinntekter 3 167 587 952,09 0,00

DRIFTSKOSTNADER
varekostnader 15 61 512 326,09 0,00

lønnskostnader m.m. 5 40 585 644,53 0,00

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 8 11 521 159,00 0,00

Annen driftskostnad 5 40 703 262,40 0,00

sum driftskostnader 154 322 392,02 0,00

DRIFTSRESULTAT 13 265 560,07 0,00

FINANSPOSTER
Annen renteinntekt 541 788,97 1 202,00

rentekostnad til foretak i samme konsern 2 049 278,00 0,00

Annen rentekostnad 3 014 550,11 0,00

Annen finanskostnad 30 606,25 0,00

resultat av finansposter -4 552 645,39 1 202,00

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 8 712 914,68 1 202,00
skattekostnad på ordinært resultat 11 0,00 0,00

ÅRSRESULTAT 8 712 914,68 1 202,00

DISPONERINGER
årets selvkostresultat overført til selvkostfond 14 8 379 048,00 0,00

Avsatt til annen egenkapital 12 333 866,68 1 202,00

Sum overføringer 8 712 914,68 1 202,00
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Note 2011 2010

EGENKAPITAL
innskutt egenkapital

Aksjekapital 13 1 000 000,00 1 000 000,00

sum innskutt egenkapital 1 000 000,00 1 000 000,00

opptjent egenkapital

Annen egenkapital 156 448,99 1 202,00

sum opptjent egenkapital 156 448,99 1 202,00

SUM EGENKAPITAL 12 1 156 448,99 1 001 202,00

GJELD
Avsetning for forpliktelser

pensjonsforpliktelser 7 820 914,13 0,00

Andre avsetninger for forpliktelser 15 26 308 580,00 0,00

selvkostfond 14 10 882 611,00 0,00

Sum avsetning for forpliktelser 38 012 105,13 0,00

Annen langsiktig gjeld
gjeld til kredittinstitusjoner 6, 10 88 500 000,00 0,00

øvrig langsiktig gjeld 6, 9, 10 63 054 695,69 0,00

Sum annen langsiktig gjeld 151 554 695,69 0,00

Sum langsiktig gjeld 189 566 800,82 0,00

kortsiktig gjeld

leverandørgjeld 9 14 627 798,95 0,00

skyldig offentlige avgifter 6 399 448,85 0,00

Annen kortsiktig gjeld 11 178 352,02 12 000,00

sum kortsiktig gjeld 32 205 599,82 12 000,00

SUM GJELD 221 772 400,64 12 000,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 222 928 849,63 1 013 202,00

egenkAptiAl og gjeld

NOTE 1 regnskApsprinsipper

årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk.    
inntektsføring ved salg av varer skjer ved leveringstidspunktet. tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
 
klAssifisering og vurdering Av bAlAnseposter      
omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller tiil 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 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 balansen 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 anskaffelseskost etter fifo-prinsippet og virkelig verdi. 
egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. det foretas 
nedskrivning for påregnelig ukurans.      
      
vArige driftsmidler
varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år 
og har en kostpris som overstiger kr 15 000. direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
 under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives 
i takt med driftsmiddelet.  
      

noter
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pensjoner      
pensjonskostnader og penjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om 
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner 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 pensjonsforpliktelser i balansen. ved regnskapsføring av pensjon 
er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.    
  
skAtt      
selskapet er ikke skattepliktig for sin virksomhet.      
      
kontAntstrømoppstilling      
ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indirekte modellen benyttet. i kontanter og lignende 
inngår kun kasse- og bankbeholdninger.       
      
leAsing      
det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing. driftsmidler finansiert med finansiell leasing er 
regnskapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. motposten er medtatt under langsiktig gjeld. 
operasjonell leasing kostnadsføres som driftskostnader basert på fakturert leasingleie.    
  
sAmmenligningstAll      
selskapet ble stiftet 28.05.2010. det var ingen drift i selskapet første regnskapsår.     
 
regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. 

NOTE 2 endring Av regnskApsprisipp  

selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper.

NOTE 3 sAlgsinntekter  

pr virksomhetsområde: (alle tall i hele tusen)  

salgsinntekter egenregi 122 232

salgsinntekter næringsavfall 14 878

salgsinntekter varer 11 121

Andre salgsinntekter 19 357

sum driftsinntekter 167 588 

 

NOTE 4 bundne midler   

i posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 1 400 000. bundne midler knyttet til 
etterdrift på støleheia inngår også med kr 2 601 373, 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. 

NOTE 5 lønnskostnAder, godtgjørelser og lån til AnsAtte  
 
(tall i hele tusen) 2011 2010

lønninger 23 432 0

innleid bemanning 8 936 0

godtgjørelse til styre 270 0

Arbeidsgiveravgift 3 796 0

pensjonskostnader 3 130 0

Andre personalkostnader 1 022 0

Sum 40 586 0

    

gjennomsnittlig antall årsverk 48 0

       
dAglig leder      
daglig leder lønnes i Avfall sør As. det er kostnadsført kr 749 000 for daglig leders arbeid i Avfall sør 
husholdning As.      
       
styret      
det er ikke utbetalt styrehonorarer for 2011. 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):      
godtgjørelse til revisor fordeles på følgenede måte: 

 

honorar lovpålagt revisjon kr 40 000

teknisk bistand årsoppgjør kr 5 400

skatterådgivning kr 3 800

Andre tjenester utenfor revisjonen kr 157 050

kostnadsført godtgjørelse til revisor  kr 206 250

regnskAp (tAll uten mvA)  
det er kostnadsført kr 491 100 for regnskapsarbeid (inkl lønn og inkasso, kristiansand kommune). 
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NOTE 6 fordringer og gjeld 
 
Fordringer med forfall senere en ett år 2011 2010

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 2011 2010

gjeld til kredittinstitusjoner 28 500 000 0

Annen langsiktig gjeld 48 000 000 0

Sum 76 500 000 0

  
     
NOTE 7 pensjonsforpliktelse og pensjonskostnAd     
     
selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk  tjenestpensjon. 
selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.      
       
selskapet har pensjonsordning for sine ansatte i kristiansand kommunale pensjonskasse (kkp).  
pensjonskostnadene i regnskapet skal beregnes slik: de løpende pensjonskostnadene i     
driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. 
forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt.  
     
det er foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. 
driftsresultatet er pga dette redusert med kr. 820 914 (inkl. arbeidsgiveravgift).      
 
pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning 
på kr 820 914 (inkl. arbeidsgiveravgift). underdekningen medfører en latent, fremtidig forpliktelse.   
   
       
       

  2011
utbetaling til Afp-ordningen 325 440

årets premie til kollektiv ordning 2 112 334

justert forpliktelse (eks. arb.g.avgift) 719 469

Årets netto pensjonskostnad 3 157 243

   

brutto påløpt forpliktelse 2 799 307

pensjonsmidler  -2 079 838

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 719 469

Arbeidsgiveravgift 101 445

Netto pensjonsforpliktelse inkl arbeidsgiveravgift 820 914

Andre pensjonsforpliktelser 0

Andre pensjonsforpliktelser, arb.g.avg. 0

Estimerte netto pensjonsforpl (inkl aga) 820 914

  

Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:  

diskonteringsrente 4,50 %

lønnsregulering 2,96 %

pensjonsregulering 2,96 %

g-regulering 2,96 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 %

Antall aktive/rettighetshavere i Afp-ordning 54

gjennomsnittlig alder 45,61

de aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer og avgang.  
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NOTE 8 vArige driftsmidler        

   Bygg Maskiner Biler, inventar  Sum

   og utstyr osv 

Anskaffelseskost pr. 01.01  0 0 0 0

tilgang driftsmidler  130 875 664 10 836 609 25 177 883 166 890 156

Avgang driftsmidler  0 0 1 577 423 1 577 423

      

Anskaffelseskost pr. 31.12  130 875 664 10 836 609 23 600 460 165 312 733

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12  6 428 328 1 631 387 3 461 444 11 521 159

Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12  0 0 0 0

reverserte nedskrivninger pr. 31.12  0 0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12  124 447 336 9 205 222 20 139 016 153 791 575

      

årets avskrivninger  6 428 328 1 631 387 3 461 444 11 521 159

forventet økonomisk levetid  25 år 6-8 år 3-10 år 

      
operasjonell leasing/leieavtaler:

selskapet har kostnadsført leie av bygg med kr 2 508 869.     

det er kostnadsført kr 5 624 695 i leasing av maskiner.     
 
      
NOTE 9 mellomværende med selskAp i sAmme konsern 
      
 
(tall i hele tusen) Kundefordringer Andre fordringer

   2011 2010 2011 2010

foretak i samme konsern  3 398 0 8 500 0

tilknyttet selskap  0 0 0 0

Sum  3 398 0 8 500 0

 Langsiktig gjeld Leverandørgjeld 

   2011 2010 2011 2010

foretak i samme konsern  63 055 0 1 222 0

tilknyttet selskap  0 0 0 0

Sum  63 055 0 1 222 0

      
 

NOTE 10 gjeld og Andre forpliktelser       
 
langsiktig gjeld er kr. 151,5 mill kr pr. 31.12. det er fire lån i kommunalbanken med garantiansvar 
fra eierkommunene (totalt lån kr 88,5 mill) og et ansvarlig lån fra Avfall sør As  på kr 63 mill.    
  
gjennomsnittlig gjenværende avdragstid er ca. 10 år. renten er flytende, med en gjennomsnittlig rentesats 
i løpet av året på 3,35%. renten på lånene i kommunalbanken var pr 31.12 på 3,15%. det er stilt kommunal 
lånegaranti for Avfall sør husholdning As sitt lån i kommunalbanken.     
 
       
       
NOTE 11 skAtt      
       
selskapet inngår i reglene for selvkost. endelig vedtak om skattefritak foreligger ikke.    
  
       
NOTE 12 egenkApitAl      
 
  Aksje- Overkurs- Annen Sum

  kapital fond EK 

egenkapital 01.01 1 000 000 0 1 202 1 001 202

korreksjon selvkostfond 1.1 0 0 -178 620 -178 620

årets resultat tilført egenkapital 0 0 333 867 333 867

egenkapital 31.12 1 000 000 0 156 449 1 156 449

      
 
NOTE 13 AksjekApitAl og AksjonærinformAsjon   
     
Aksjekapitalen består av 1 000 aksjer a kr 1 000, totalt kr 1 000 000.    
det er kun en aksjeklasse     
   Antall Eier-  Stemme-

   aksjer andel andel

Eierstrurktur

Avfall sør As  1 000  100,0 % 100,0 %

Totalt  1 000  100,0 % 100,0 %
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NOTE 14 selvkostfond       
       
selvkostfondet er grunngitt i regelverket for egenregivirksomhet innen lovpålagt renovasjon. 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 resultat. selvkostfondet er i balansen presentert som finansielle anleggsmidler/
avsetning for forpliktelser.      
  
Selvkostberegninger Regnskap 2011

regnskapsmessig årsresultat 8 712 915

korrigert for finansposter 4 552 645

kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad) -4 967 628

Alternativkostnad selvkostfond 2011 81 115

Selvkostresultat 8 379 047

  

saldo selvkostfond 1.1. 2 324 943

korreksjon selvkostfond 1.1. 178 620 

årets selvkostreslutat 8 379 048 

Saldo selvkostfond 31.12. 10 882 611

  

inngående balanse pr 1.1.2011 152 852 112

årets bokførte investeringer 12 460 622

årets avskrivninger 11 521 159

utgåede balanse pr 31.12.2011 153 791 575

grunnlag for beregning av alternativkostnad (ib+ub)/2 153 321 844

rente (alternativkostnad) 3,24 % 

  

Resultat selvkostberegning  

overtatt selvkostfond og korreksjon 1.1.20112  503 563

selvkostresultat 2011 8 379 048

Selvkostresultat pr 31.12.2011 10 882 611

  
 
NOTE 15 Avsluting og etterdrift deponi       
 
det er pr overtakelse fra Avfall sør As ved omorganisering bokført en avsetning for  etterdrift av deponi. 
Avsetningen utgjorde pr 1.1.2011 kr 26 269 177 og ble beregnet som en avsetning på kr 50 pr. tonn 
nedbrytbart (avgiftspliktig) avfall til deponi.      
det skal foretas en ny beregning av avsetningen hvert 4. år, første gang i 2012. endringen vil bli resultatført.  
i årene mellom vil avsetningen reguleres med kpi indeksen fra desember til desember.    
det er i 2011 kostnadsført kr 39 403 etter endring i kpi på 0,15%.      
kostnaden er ført som varekostnad.      

renovAsjon

generelt

2011 var et mer normalt år når det gjelder 
renovasjon. utfordringene med innføring av 
smart sortert i songdalen, søgne og vennesla 
ble i hovedsak løst i 2010. 2011 har blitt brukt til å 
planlegge og tilrettelegge for bedre og mer effektiv 
drift på flere fagområder.

oppgrAdering Av hytterenovAsjonen
i 2010 ble det startet en kartlegging av 
hytterenovasjonen i alle 4 kommunene. denne 
kartleggingen fortsatte i 2011. både antall hytter/
fritidshus og oppsamlingsplasser ble registrert 
og digitalisert på kart. på grunnlag av denne 
kartleggingen ble det forberedt og gjennomført flere 
tiltak:
> forberedelser til bruk av nedgravde containere på  
 høllen brygge for fastboende og hytter på øyene i 
 søgneskjærgården
> utbedring og flytting av enkelte 
 oppsamlingsplasser for hytteavfall
> forberedelser for innføring av hytterenovasjon 
 i songdalen kommune
> oppstart innsamling av papp og papir fra hyttene 
 i søgne kommune. en slik ordning har eksistert 
 for hyttene i kristiansand i flere år.

den gjennomførte kartleggingen vil gi grunnlag for 
flere tiltak i kommende år. hytterenovasjonen sliter 
med en del ”gratispassasjerer”, blant annet eiere av 
andre bygninger som benyttes som hytte/fritidsbolig.
 
bytting Av ødelAgte AvfAllsbeholdere
i forrige anbudsperiode (2003-2009) ble det benyttet 
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sidelastende renovasjonsbiler. måten beholderne 
tømmes på med disse bilene medfører hard 
belastning på dunkene, og mange sprakk og måtte 
byttes. hovedtyngden av jobben med å bytte disse 
beholderne ble gjort i 2011. omfanget ble større enn 
antatt og medførte derfor betydelig overskridelse i 
forhold til budsjettet. 

nye AdministrAtive 
retningslinjer 
for Abonnentene
i forskriften for 
husholdningsavfall i 
kristiansand, songdalen, 
søgne og vennesla er 
det lagt til rette for å 
utarbeide administrative 
retningslinjer for 
tydeliggjøring 
av forskriftens bestemmelser. 
retningslinjene er ment som en rettesnor både for 
abonnentene og for administrasjonen i Avfall sør 
husholdning. 

i 2011 ble det utarbeidet 10 slike administrative 
retningslinjer. retningslinjene er vedtatt av styret i 
Avfall sør husholdning. følgende retningslinjer ble 
utarbeidet og vedtatt i 2011:

1. retningslinje for kildesortering av 
 husholdningsavfall
2. retningslinje for plassering og bruk av 
 avfallsbeholdere
3. retningslinje for fremkommelighet ved tømming 
 av avfallsbeholdere

4. retningslinje for dispensasjon fra kravet om 
 trilling av avfallsbeholder frem til vei
5. retningslinje for minimum antall tømminger 
 av bioavfall
6. retningslinje for abonnenter som ønsker 
 felles renovasjon
7. retningslinje for hjemmekompostering
8. retningslinje for behandling av unntak og fritak
9. retningslinje for mottak fra frivillige 
 organisasjoner med veldedig formål
10. retningslinje for innføring av smart sortert på 
 pickup-ruter

de nye retningslinjene har vært meget nyttige som 
verktøy for kundesenteret i sin kommunikasjon med 
publikum.

ny AvfAllsteknisk norm 
- nedgrAvde AvfAllsløsninger
nedgravde avfallscontainere der mange abonnenter 
deler en felles avfallsløsning blir stadig mer 
etterspurt. flere entreprenører og utbyggere 
ønsker nedgravde løsninger framfor vanlige 
avfallsbeholdere. for lettere å kunne håndtere 
alle ønskene om å ta i bruk det nye systemet, ble 
det høsten 2011 startet arbeid med å utarbeide 
en avfallsteknisk norm for renovasjon, inkludert 
veiledning om bruk og bygging av nedgravde 
beholdere. representanter fra planavdelingene i 
eierkommunene deltar i utarbeidelsen av denne 
normen. 

sommeren 2011 tok renonorden initiativ til å bygge 
en spesialbil for tømming av nedgravde containere 
og andre bunntømte avfallsbeholdere. i november 

ble denne bilen satt i drift og har lettet arbeidet med 
å tømme de nedgravde containerne betydelig.

forsøpling rundt returpunktene
i likhet med mange andre steder i norge har det vært 
tiltakende forsøpling på flere av våre returpunkter. 

dette ble særlig merkbart i 2011. returpunktene 
ble av noen brukt som en lokal ubetjent 
gjenvinningsstasjon. på flere av returpunktene 
oppstod det derfor fra tid til annen betydelige 
problemer med forsøpling og hensetting av avfall 
som skulle være levert i vanlig renovasjon eller på 
gjenvinningsstasjonene.

i tillegg viste en revisjon gjennomført av grønt 
punkt norge As, at plastemballasjen som kom 
fra returpunktene inneholdt for mye forurensning 
av annet avfall.

på grunn av dette iverksatte Avfall sør husholdning 
flere tiltak for å bedre situasjonen. blant annet foretas 
daglig tilsyn og opprydding på de verste stedene. 
det understrekes at de fleste av returpunktene 
fungerer etter hensikten.

  
  1

ADMINISTRATIVERETNINGSLINJER

FOR HUSHOLDNINGSAVFALL
I KRISTIANSAND, SONGDALEN

SØGNE OG VENNESLA

Avfall Sør Husholdning
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stAtistikk
etter 2 år med full drift av smart sortert viser 
statistikken relativt små endringer. totalt antall 
tømminger har økt med 2,3 % fra 2010 til 2011. 
økningen var størst for papp/ papir med 4,7 % 
og minst for bioavfall med bare 0,8 %. figuren 
ved siden viser dette.

gjennomsnittlige antall tømminger (antall 
tømminger per beholdertype) varierer mellom de
 4 kommunene. dette er vist i diagrammet under.

som det fremgår av diagrammet:
> fortsatt flere tømminger av restavfall i kristiansand 
 enn i de 3 andre kommunene. imidlertid er 
 økningen i antall tømminger av restavfall de 3 
 mindre kommunene stor, mellom 5,0 og 7,5 %. 
 i kristiansand gikk antall tømminger noe ned, 
 0,5 %.

> for bioavfall er situasjonen litt annerledes. 
 her gikk antall tømminger per beholder ned 

Alle tømminger i 2010 og 2011

Alle tømminger av 120 liter beholder – i snitt

Totalt antall tømminger i hele Avfall Sør sitt område

gjennomsnittlig antall tømminger for en 120 liters avfallsbeholder i 2010 og 2011
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restavfall papp & papir

120 liter papir 120 liter bioavfall 120 liter restavfall
kr so sø ve kr so sø ve kr so sø ve

3,3 -2,1 1,6 3,1 -0,6 -1,5 -0,3 -3,1 -0,6 5,6 4,9 7,5

 for alle kommunene. mest gikk det ned i vennesla 
 med drøye 3 %.

> for papp & papir er situasjonen nokså lik i de 
 4 kommunene. med unntak av songdalen, 
 øker antall tømminger i de 3 andre kommunene.
 tabellen under viser de prosentvise endringene 
 fra 2010 til 2011 for alle beholdertypene i de 
 4 kommunene. 

2010 (tonn): 2011 (tonn): Endring (%)

 7.131  6.665 -6,50

 6.558  6.548 -0,20

13.243 14.017 +5,80
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> en naturlig og lokal samarbeidspartner > et eiendomsselskap i Avfall sør konsernet

AvfAll sør bedrift As mjåvAnnsveien 23 As

Avfall sør bedrift tilbyr tjenester for mottak, 
innsamling og behandling av avfall fra privat og 
offentlig næringsliv. høy kompetanse og individuelt 
tilpassede løsninger gjør Avfall sør bedrift til en 
naturlig rådgiver og samarbeidspartner for små og 
store bedrifter. 

Avfall sør bedrift jobber for at alt avfall brukes 
på nytt eller omskapes til energi i miljøriktige 

forbrenningsanlegg. fordi det leveres rasjonelle 
løsninger for sortering, oppbevaring og henting kan 
næringsliv og offentlige enheter både redusere egne 
kostnader og bidra til bærekraftig avfallshåndtering

Avfall sør bedrift tilbyr:
> mottak og sortering ved avfallsanleggene 
 på mjåvann, i sørlandsparken og på støleheia
> innsamling av avfall gjennom beholder- 
 og containerløsninger
> mottak og innsamling av farlig avfall, smittefarlig 
 avfall og papir til makulering
> mottak av lettere forurensede masser
> miljøkartlegging, avfallsplaner og miljøsanering
> opplæring i avfallshåndtering

Avfall sør bedrift har ca. 1.800 kunder i og rundt 
kristiansand, vennesla, søgne og songdalen. på 
kundelisten står blant annet kristiansand kommune, 
vestas, ikeA, pk entreprenør As og vef entreprenør 
As. Avfall sør bedrift har i 2011 fått 127 nye kunder 
og 44 er mistet. dette gir en netto økning på 83 
kunder, noe som må sies å være meget bra. 

selskapets eier er Avfall sør As, og forholdet mellom 
selskapet og eier følger vanlige, forretningsmessige 
prinsipper.

selskapet eier eiendommen mjåvannsveien 23 i 
songdalen kommune. mjåvannsveien 23 As leier 
ut arealer, tyngre utstyr, kontorer og lagerbygg av 
forskjellig slag. eiendommen er de siste to årene 
påkostet betydelig med vedlikehold samt utvidelse 
og oppgradering av kontorbygget.

selskapet har ingen ansatte.

styret består av to menn og en kvinne.

omsetningen i selskapet utgjør 3,8 millioner 
kroner som er leieinntekter av grunn, bygninger 
og tyngre utstyr. leieinntektene er fastsatt med 
utgangspunkt i spesifisert oversikt over leieobjektene 
og leiegrunnlaget er fastsatt med utgangspunkt i 
takserte priser fra autorisert takstmann. 

leieavtalene inneholder egen bestemmelse om 
prisendringer i samsvar med endringer i kpi-
indeksen.

selskapets årsresultat viser et overskudd på 
744 220 kroner. likviditeten i selskapet er 
tilfredsstillende, og egenkapitalandelen er på 
14,2 %. totalkapitalen i selskapet er 34,3 millioner 
kroner mot 35,1 millioner kroner foregående år. 
styret og daglig leder er tilfreds med selskapets 
utvikling. styret mener at årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av mjåvannsveien 23 As sine 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

selskapets virksomhet har ingen direkte 
konsekvenser for det ytre miljø. 

Vogntog fra Avfall Sør bedrift på vei inn til returkrafts 
energigjenvinningsanlegg.
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> god drift og utfordrende rammebetingelser

returkrAft As

returkraft As er etablert av renovasjonsselskapene 
i Agder primært for å behandle husholdningsavfall, 
men er bygd med kapasitet for videre vekst i 
avfallsmengder og behandler i dag også en stor 
mengde næringsavfall. Anlegget er ”motoren” i 
dagens fjernvarmenett i kristiansand og legger 
grunnlaget for videre utbygging av dette. Anlegget 
er også en betydelig strømprodusent. etter tekniske 
problemer i oppstartsfasen høsten 2010 har driften 
av returkraft forløpt på en svært god måte i 2011, 
og målet om 8000 timers driftstid ble nesten nådd 
allerede første driftsår med 7982 timer. i 2011 ble 
det forbrent 134.674 tonn avfall, noe som er høyere 
enn planlagt nominell kapasitet. økt kapasitet har 
sammenheng med at den reelle brennverdien er noe 
lavere enn forventet.

Avfallsleveransene til anlegget kommer primært 
fra Agder, men også en del næringsavfall fra 
rogaland blir behandlet – avfall som ellers ville blitt 
transportert til anlegg i sverige. etter en periode 
med tilnærmet nullvekst for avfallsmengdene etter 
finanskrisen øker nå den totale avfallsmengden, og 
også mengde restavfall til forbrenning øker igjen i 
samsvar med forventningene fra før anlegget ble 
bygget. svenske forbrenningsanlegg har imidlertid 
også i 2011 importert store mengder norsk restavfall, 
og konkurrerer med norske anlegg gjennom svært 
lave priser. returkraft drives etter selvkostprinsippet 
med tildelt enerett fra eierselskapene og mAren. 
når inntektene fra næringsavfall blir redusert må 
derfor prisen for husholdningsavfall økes, og ”for lav” 

pris på husholdningsavfall medførte et betydelig 
driftsunderskudd for returkraft i 2011. Andelen 
husholdningsavfall ventes å øke som følge av en 
ventet vekst på 5 % pr år, og vil i løpet av et par år 
utgjøre mer enn 50 % av behandlet mengde.

en stor del av driftsunderskuddet ble disponert mot 
selvkostfondet for senere inndekning, og prisen 
for husholdningsavfall ble økt fra 1040 til 1300 kr/
tonn i 2012. deler av underskuddet er imidlertid 
et resultat av en renteubalanse som oppstår fordi 
retningslinjene for selvkostberegning ikke gir 
grunnlag for full dekning av betalte rentekostnader. 
dette skyldes svært lave statsobligasjonsrenter 
kombinert med langsiktig rentebinding for en stor 
del av returkrafts lån. returkrafts eiere vil i løpet 
av 2012 vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes i 
forhold til selskapets egenkapital.

returkraft skal løse regionens behov for 
restavfallsbehandling og skal samtidig være en 
viktig del av energiforsyningen. konsesjonskravet 
til energiutnyttelse er 50 % som et gjennomsnitt 
for siste 3 år innen 2015, mens energiutnyttelsen i 
2011 var 39 %. regnet som energieffektivitet etter 
eus regelverk ble det oppnådd et resultat på 72 % 
i 2011 mens kravet i forbrenningsdirektivet er 60 %. 
grunnen til dette er at eu-regelverket gir ”bonus” 
for høy andel elektrisitetsproduksjon. de viktigste 
faktorene for energiutnyttelsesgrad er avfallsmengde, 
energiinnhold og videre utbygging og salg av 
fjernvarme. 
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> kompostering av bioavfall og avløpsslam > steinprodukter m.v. fra pukkverksdrift

Agder vekst As støleheiA pukkverk As

bioavfall, slam og hageparkavfall blir omdannet til 
god kompost.  Alle disse komposttypene omsettes ut 
i markedet, men en stor andel brukes også til å lage 
gode jordblandinger.  produktene selges til private, 
bønder, anleggsgartnere, entreprenører 
og kommuner.

salg av kompost og jordprodukter fra støleheia 
Avfallsanlegg skjer gjennom Agder vekst As.  

i tillegg til salg av kompost og jord, selges også ulike 
typer bark.  Agder vekst As sto i 2011 for drift av 
gressmatta på sør Arena, men denne er nå skiftet 
ut til kunstgress.  Avfall sør As er 50% deleier i dette 
selskapet. 

for mer informasjon om salg av kompost, 
jordprodukter og bark fra Agder vekst, 
se www.gronnvekst.no

sammen med tt Anlegg eier og driver Avfall sør 
støleheia pukkverk.  her selges subbus, maskingrus, 
pukk og grovknust masse.

i 2011 startet støleheia pukkverk med behandling 
av gammel og brukt asfalt.  Asfalten grovknuses og 

selges som et produkt på lik linje med grus og pukk.  
knust asfalt bl.a. er godt egnet som dekke på mindre 
veier og plasser.  ved vanning og god komprimering 
i varmt vær vil asfaltmassen sette seg og danne et 
hardt dekke.  
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mengdestAtistikk

mengde husholdningsAvfAll 
øker
Avfall sør husholdning håndterte i 2011 totalt 62.131 
tonn husholdningsavfall fra eierkommunene.  
resultatet viser at vi er tilbake til veksten fra før 
finanskrisen satte inn i 2008. 

549 kilo per innbygger
hver innbygger i kristiansandsregionen kastet i 
gjennomsnitt 549 kilo avfall i 2011. dette er en 
økning på 7,3 %, eller 37 kilo, fra 2010. 

fordeling Av husholdningsAvfAll 

Kilo husholdningsavfall per innbygger per år - utvikling% endring av husholdningsavfall per innbygger - utvikling

Hente-/bringeordning (kg)

* inkludert 6,6 kg restavfall fra hytterenovasjon

husholdningsAvfAll 
per innbygger i 2011

549 kg
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Husholdningsavfall til gjenvinningsstasjonene – utvikling (tonn):

Innlevert elektroavfall og farlig avfall 
– utvikling fra 1997-2011 (kilo per innbygger)
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elektroavfall

økt sAtsing på ombruk
ved Avfall sørs fire gjenvinningsstasjoner er 
det tilrettelagt for tilbud om å levere inn brukte 
gjenstander til brukthall eller bruktbu.  i 2011 har 
aktiviteten vært merkbart økende og det anslås at 
om lag 120 tonn brukte gjenstander fant veien til 
disse punktene i 2011, mot ca. halvparten i 2010.  
Avfall sør husholdning bidrar også til økt ombruk 
ved mottak av restavfall fra foreninger og lag, 
bruktbutikker og loppemarkeder.  det er inngått 7-8 
slike avtaler og i 2011 ble det totalt tatt i mot 244 
tonn av denne typen avfall.

dårligere utsortering 
Av bioAvfAll
mengde innsamlet bioavfall fra kommunene 
i kristiansandsregionen fortsetter å reduseres. 
mens nedgangen var på 10,4 % i 2010, gikk mengde 
innsamlet bioavfall ned med 4,9 % i 2011. en av 
årsakene til at folk kaster mer av denne avfallstypen 
sammen med restavfallet kan være at:
•	 innbyggerne	har	økt	fokus	på	å	ikke	kaste	mat
•	 finanskrisen	kan	ha	hatt	betydning	for	folks	
 adferd på dette området
•	 folk	kjøper	mer	ferdige	matretter	og	mindre	
 porsjoner
Avfall sør husholdning gjennomførte en 
sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall 

høsten 2011.  denne viste blant annet at restavfallet 
inneholder ca ¼ -del bioavfall. 

mAteriAlgjenvinningen øker
Avfall sør husholdning tilbyr innbyggerne 
i kristiansandsregionen ulike løsninger for 
materialgjenvinning.  bioavfall og papir/papp hentes 
hjemme hos innbyggerne, mens man selv må bringe 
avfall for sortering ved regionens 53 returpunkter 
og fire gjenvinningsstasjoner. Alle registrerte 
avfallsordninger for materialgjenvinning hadde økt 
fra 2010 til 2011.  slik var endringene ved:  
•	 Gjenvinningsstasjonene;	+	9,6	%
•	 Returpunktene	(glass-,	metall-	og	plastemballasje	
 samt tekstiler); + 5,4 % farlig avfall:

i 2011 ble det samlet inn totalt 357 tonn farlig avfall, 
som utgjør 3,15 kilo per innbygger. i 2010 ble det 
levert inn 293 tonn (2,6 kilo per innbygger).

elektroavfall:
bortsett fra en dropp like etter finanskrisen, stiger 
fortsatt innsamlet mengde elektroavfall jevnt hvert 
år. i 2011 ble det totalt samlet inn 1.764 tonn fordelt 
på elektronikk (749 tonn), hvitevarer (341 tonn), 
kuldemøbler (247 tonn) og næringselektro (427 
tonn). dette tilsvarer 15,5 kilo per person. en økning 
fra 13,0 kilo eller 21,4 % fra 2010.

i tabellen over er mengde avfall til ombruk, inkludert i registrert mengde til annen gjenvinning

9 850 tonn

17 816 tonn

4 382 tonn

+ 23,5 %

+ 34,1 %
+ 4,7 %

+ 21,2 %

+ 9,8 %

+ 17,8 %
+ 3,6 %

+ 18,3 %

+ 13,9 %

+ 8,5 % + 2,1 % + 0,5 %
+ 4,7 %

86 %
gjenvinning

15,5 kg

2,6 kg

14 %
til deponi

+ 9,6 %
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energiutnyttelse Av husholdningsAvfAll
Avfall sør husholdning leverte i 2011 totalt 14.768 tonn restavfall fra 
husholdninger og hytter, til energigjenvinningsanlegget til returkraft.  

i tillegg ble det levert 8.928 tonn restavfall fra gjenvinnings-
stasjonene og 1.035 tonn trykkimpregnert avfall. totalt sendte 
Avfall sør husholdning 32.584 tonn husholdningsavfall til 
energigjenvinningsanlegg i 2011.  Av dette ble 24.731 tonn, 
tilsvarende 76 % levert lokalt til returkraft.

det øvrige – tilsvarende 7.852 tonn treavfall fra gjenvinningsstasjonene, 
ble transportert til andre energigjenvinningsanlegg; til bergene holm i 
åmli og energigjenvinningsanlegg i västerås i sverige. 

deponering
4.382 tonn, tilsvarende 7,0 % av husholdningsavfallet ble levert til deponi på støleheia i 2011. dette er i hovedsak 
betongavfall og lignende fra gjenvinningsstasjonene (3.578 tonn), men også gips (711 tonn) og asbest (93 tonn).

overgangen fra deponering til energiutnyttelse har medført at mengden ordinært restavfall til deponi ble redusert 
fra 42.516 tonn i 2009 til 18.528 tonn i 2010 og helt ned til 953 tonn i 2011. sistnevnte mengde er ristgods fra 
renseanlegg. 

de totAle AvfAlls-
mengdene øker
Avfall sør husholdning håndterte totalt 
126.663 tonn avfall i 2011, mot 99.001 tonn 
i 2010. den store mengdeøkningen på 
27.662 tonn (27,9 %) skyldes i hovedsak 
21.329 tonn økning av redeponert avfall 
og forurensede masser.

Restavfall levert deponiet på Støleheia Avfallsanlegg (tonn)

* Fra sommeren 2010 ble restavfall levert forbrenning

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011

Returkraft
76 % / 24 731 tonn

Andre energigjenvinningsanlegg
24 % / 7 853 tonn

 restavfall, grå dunk

 restavfall, hytterenovasjon

 restavfall, gjenvinningsstasjon

 trykkimpregnert fra gjenvinningsstasjonene

 treavfall fra gjenvinningsstasjonene

2010 2011 Endring tonn         Endring %

TIL OMBRUK 60 120 60 100,0 %

til komposteringsAnlegget

bioavfall 10 488 11 266 778 7,4 %

Avløpsslam 13 622 14 335 713 5,2 %

Annet 4 797 3 284 -1 513 -31,5 %

Sum til kompostering 28 906 28 885 -21 -0,1 %

TIL ANNEN MATERIALGJENVINNING
hage/parkavfall til kompost/struktur 3 708 3 754 46 1,2 %

rent tre til struktur 537 606 69 12,9 %

Annet avfall fra gjenvinningsstasjonene 5 696 7 068 1 372 24,1 %

glass,metallemballasje, plast og tøy fra returpunkter 1 388 1 463 75 5,4 %

papp/papir grønn dunk 6 548 6 558 10 0,2 %

Annet avfall fra næring (støleheia) 1 152 2 139 987 85,6 %

Sum til materialgjenvinning 19 029 21 588 2 559 13,4 %

TIL ENERGIUTNYTTELSE
restavfall grå dunk og hytterenovasjon 9 616 14 768 5 152 53,6 %

restavfall gjenvinningsstasjonene 4 644 9 325 4 681 100,8 %

treavfall, inkludert trykkimpregnert 9 715 10 224 509 5,2 %

Sum til energiutnyttelse 23 975 34 317 10 342 43,1 %

TIL DEPONI
restavfall (avgiftspliktig) 18 528 953 -17 575 -94,9 %

redeponert avfall/masser 395 21 724 21 329 5405,3 %

Celledeponert avfall 8 108 19 076 10 968 135,3 %

Sum avfall til deponi 27 030 41 753 14 723 54,5 %

TOTALT* 99 001 126 663 27 662 27,9 %

SLAGG TIL METALLSORTERING 0 30 253 30 253 

* mengdene omfatter alt husholdningsavfall 
samt næringsavfall behandlet av Avfall sør 
husholdning.

AvfAllsmengder 2010 > 2011 (tonn)
Avfall sør husholdning 
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komposteringsAnlegget
totalt ble det behandlet 28.885 tonn matavfall, slam 
og annet ved komposteringsanlegget på støleheia i 
2011. dette er tilnærmet likt 2010. 

omtale av avsetning av kompost finner du under 
Agder vekst As.

mAteriAlgjenvinning
Avfall sør husholdning behandlet 2.139 tonn 
gjenvinningsfraksjoner fra næringsavfall på støleheia 
i 2011.  dette er en økning fra 1.152 tonn i 2010; 
tilsvarende 85,6 %. Av disse totale mengdene 
utgjorde asfalt hele 1.802 tonn, tilsvarende 81,3 %. 

omtale av gjenvinning av asfalt finner du under 
støleheia pukkverk As.

energiutnyttelse
totalt bidro Avfall sør husholdning med 26.541 tonn 
avfall til returkraft i 2011. dette utgjorde knappe 20 
% av den totale mengden på 133.838 tonn, som ble 
levert.

2011 var første hele driftsår med leveranser til 
returkraft.

deponering
totalt ble det deponert 41.753 tonn avfall på 
støleheia i 2011.  dette er en økning fra 27.030 tonn 
i 2010, tilsvarende drøye 54 %.  hovedårsaken til 
økningen er betydelige mengder lettere forurenset 
masse fra kommunale byggeprosjekter i kristiansand. 
det leveres fortsatt svært lite betongavfall fra øvrige 
byggeprosjekter.

slAgg til metAllsortering
om lag 20 % av den avfallsmengden som går inn i 
energigjenvinningsanlegget på langemyr kommer 
ut igjen som aske og slagg.  i 2011 behandlet Avfall 
sør husholdning 30.253 tonn slagg fra returkraft.  
etter utsortering av ca. 10 % metall fra asken går 
det meste av asken videre til avslutning av nedlagte 
deponier. 

Fordeling av samlet avfallsmengde levert Returkraft i 2011:

 Avfall sør husholdning

 6 øvrige renovasjonsselskap i Agder

 næringsavfallskunder

20 %

20 %
60 %



>60 AvfAll sør årsmelding 2011 >61

priser og gebyrer miljøkontroll
støleheiA AvfAllsAnlegg

renovAsjonsgebyrer
i 2011 lå kommunene kristiansand, songdalen, 
søgne og vennesla på topp fire av gebyrer for 
husholdningsrenovasjonen i vest-Agder.  

i alle de fire kommunene i kristiansandsregionen 
dekker renovasjonsgebyret driften av gjenvinnings-
stasjonene. dette utgjør omlag 900 kr per 
husholdning.

husholdningene kan da levere og sortere sitt 
avfall på gjenvinningsstasjonen seks dager i uken 
(tilsvarende 64 timer), uten å betale for det. i de 
fleste kommunene i norge dekkes deler av driften av 
gjenvinningsstasjonene ved betaling ved levering, 
enten per sekk, tilhengerlass eller per tonn levert 
restavfall.

1.  utslipp til vAnn

håndtering Av forurenset vAnn
Alt vann fra asfalterte arealer på støleheia 
Avfallsanlegg samles opp (spillvann) og føres til 
et internt renseanlegg sammen med sigevann 
fra deponi.  renseanlegget ble tilført 185.544 m3 
sigevann, 84.709 m3 spillvann og 15.564 m3 nedbør i 
2011.  renseanlegget består av to trinn, først en luftet 
lagune, deretter et sedimenteringsbasseng.  etter 
opphold i sedimenteringsbassenget slippes vannet 
i lukket rør til otraledningen, som slipper ut renset 
avløpsvann på 50 meters dyp i kristiansandsfjorden.  
det ble i 2011 sluppet på 285.817 m3 avløpsvann til 
otraledningen.

renset avløpsvann viser stort sett en stabil kvalitet.  
noen parametere økte imidlertid i konsentrasjon, 
mens andre parametere igjen hadde en lavere 
konsentrasjon. økningen skyldes trolig lagring og 
sortering av metall fra slagg fra returkraft.
otraledningen er organisert som et interkommunalt 
selskap, og driftes av ingeniørvesenet i kristiansand 
kommune.  driftsutgiftene deles av tre bedrifter, 
herunder Avfall sør husholdning As.  den ene 
bedriften – hunsfos i vennesla kommune – 

gikk konkurs i 2011.  dette vil få økonomiske 
konsekvenser for Avfall sør husholdning, med en 
merkostnad på opp mot 100.000 kr/år.

2.  utslipp til luft

utslipp frA komposteringsAnlegget
luft fra komposteringsanlegget på støleheia 
renses i et lukket luftrenseanlegg (biofilter) med 
varmegjenvinning.  det ble ikke tatt luktmålinger i 
2011.

utslipp frA deponi
deponigass samles opp i deponiet og brukes som 
”brensel” i en gassmotor.  i 2011 ble det samlet opp 
1.156.040 nm3 deponigass, som i snitt inneholdt 
48,6 % metan.  79 % av gassen ble benyttet til 
energiproduksjon, den resterende gassmengden ble 
brent i fakkel.  deponigass brennes kun i fakkel ved 
driftsproblemer eller service av gassmotor.

det ble produsert 1.607.995 kWh, tilsvarende 
forbruk til 64 eneboliger. i tillegg ble det gjenvunnet 
287.220 kWh varmeenergi fra gassmotoren, og 
denne ble brukt til oppvarming av ventilsasjonluft i 
komposteringsanlegget.

kristiansand songdalen søgne vennesla
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lukt frA støleheiA AvfAllsAnlegg
sommeren 2010 ble deponering av biologisk 
nedbrytbart avfall avsluttet, og etter at nye 
gassgrøfter var tatt i bruk, ble lukt fra anlegget 

redusert betraktelig.  trenden fra høsten 2010 
fortsatte i 2011, og det er derfor gledelig at det i 2011 
kun ble registrert en melding.

miljøkontroll nedlAgte 
husholdningsdeponier
Avfall sør husholdning er i dialog med 
eierkommunene for å overta ansvaret for 
oppfølging og etterdrift av kommunenes 
nedlagte husholdningsdeponier slik det er 
vedtatt i overføringen av renovasjonsoppgaver 
fra kommunene til Avfall sør. 

kristiAnsAnd

holskogen kommunAle deponi (kvernA)
deponiet var i drift i perioden 1973-1996, og mottok 
husholdningsavfall fra kommunene kristiansand, 
songdalen, søgne og vennesla. deponiet ble avsluttet 
før det var fullt, og har således et tilgjengelig restvolum. 

resipienten fra deponiet er ytre del av holskogkilen 
og sandviksdalsfjorden, og det er planlagt en 
resipientundersøkelse i 2012. det er etablert anlegg for 
oppsamling av deponigass fra deponiet, men det har 
vært problemer med driften av dette.

det er ønskelig å få avsluttet deponiet ved holskogen 
kvern på en god måte. høy grad av innsynkning på 
et i utgangspunktet flatt deponi har medført at det er 
vanskelig å lede rent overvann vekk fra deponiet. det er 
derfor ønskelig å tilføre ny masse på toppen av deponiet 
for å få en endelig form på deponiet som sørger for en 

god avrenning. det foreligger utkast til søknad om å 
avslutte deponiet på denne måten. planen inkluderer 
også nødvendige tiltak for over- 
og sigevann, samt gassoppsamling.

for deponiet i holskogen er det aktuelt å overta både 
eierskap til tomta og ansvar for videre utvikling og drift 
av miljøkontrollprogrammet. dette vil også kunne gi 
mulighet for å utnytte anlegget til driftsmessige forhold.

songdAlen, søgne og venneslA

gjennom 2011 ble det arbeidet med å kartlegge 
situasjonen og tilstanden til de aktuelle deponiene 
i kommunene. de deponiene som det fremdeles 
vil være nødvendig å ha miljøkontroll på, er breimyr 
(vennesla), repstad og monan (søgne), samt 
stokkeland (songdalen). Avfall sør husholdning vil 
etter planen overta ansvaret for videre utvikling og 
drift av miljøkontrollprogrammene samt eventuelle 
nødvendige avslutningstiltak knyttet til overdekking, 
sigevannshåndtering m.v.. Avfall sør husholdning vil 
da også overta ansvar i forhold til fylkesmannen og 
eventuelt til grunneier dersom dette er relevant. det er 
blitt gjennomført befaringer på deponiene, og det er tatt 
vannprøver for å kartlegge miljøtilstanden. overtakelse 
er planlagt gjennomført ved årsskiftet 2012/2013.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 0

50 20

100 40

150 60

200 80

250 100

300 120
Antall medlinger om lukt 2002–2011 Antall dager med meldinger om lukt 2002–2011



>64 AvfAll sør årsmelding 2011 >65

Stokkeland; viser kant av nedlagt deponi mot eng.

utvikling Av egne Anlegg

støleheiA AvfAllsAnlegg

sorteringsbygg
for å bedre forhold ved sortering og omlasting 
av restavfall, ble det i 2011 bygget et sorteringsbygg 
på støleheia.  dette er et åpent stålbygg på 
55 meter langt, hvor næringsavfall sorteres.  
restavfall fra gjenvinningsstasjonen kontrolleres 
og omlastes restavfall også under tak, før levering 
til forbrenning.

septikAvvAnning
det ble i 2011 startet et arbeid for å kunne motta 
septik til avvanning fra eierkommunene songdalen, 
søgne og vennesla.  etter en anbudsrunde, ble 
det inngått kontrakt med biotek.  Arbeid med 
prosjektering pågikk høsten 2011, og anlegget vil 
settes i drift våren 2012.

utvidelse Av AreAler inkludert 
lAsterAmpe
det største asfalterte området på støleheia (Areal 12) 
ble ytterliggere utvidet og asfaltert i 2011, og utgjør 
nå 24 mål.  dette arealet brukes til mottak og knusing 
av trevfall, mottak, knusing og kompostering av 
hageavfall, samt mottak og sortering av aske/slagg.  
i forbindelse med den siste utvidelsen, ble det også 
laget en lasterampe.  lasterampen letter arbeidet 
med opplasting av flis og sortert aske. 

slAggsortering støleheiA
våren 2011 vant Avfall sør husholdning anbud for 
returkraft om å stå for uttransport og sortering av 
slagg fra forbrenningsanlegget på langemyr. slagget 
kjøres fra langemyr til mellomlager på et tilrettelagt 
areal på støleheia Avfallsanlegg. det danske firmaet 
jørgen rasmussen gruppen (jrg) kommer to ganger 
i året til støleheia for å sortere ut metall fra slagget 
med mobilt sorteringsutstyr.
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ikke-magnetisk metall avsettes av jrg, mens 
Avfall sør husholdning avsetter magnetisk metall 
gjennom norsk metallretur. totalt sorteres det ut en 
metallmengde på ca. 10 % eller rundt 3.000 tonn pr 
år, og dette gir et viktig bidrag til returkrafts miljø- 
og klimaprofil.

sortert aske leveres etter avtale mellom returkraft og 
eierselskapene til bruk som avslutningsmasser ved 

nedlegging og endelig avslutning av avfallsdeponier 
i Agder.

sørlAndspArken AvfAllsAnlegg 
og mjåvAnn AvfAllsAnlegg

tomta sørlandsparken Avfallsanlegg ble i 2010 kjøpt 
fra kristiansand kommune, og gjenvinningsstasjonen 
ble dette året opprustet med avlastingsrampe, 
innendørs mottak og lagring av farlig avfall og 
ee-avfall, samt hall for ombruk.  Arbeidet med 
opprusting av resten av anlegget fortsatte i 2011, 
og det ble støypt et betongdekke som er foreløpig 
løsning for sortering av næringsavfall.

det var i 2011 ikke nye utbyggingstiltak på mjåvann 
Avfallsanlegg.

den elektriske gressklipperen har gjort sitt og er klar for transport til 
behandlingsanlegg for elektroavfall.

støleheiA AvfAllsAnlegg 15 år

støleheia Avfallsanlegg ble åpnet 17. april 1996. 
tirsdag 30. august 2011 var over 150 ansatte, venner 
og forbindelser med på å markere anleggets 15-års 
jubileum.  spesielt inviterte gjester som har vært 
involvert i anlegget i løpet av disse årene fikk med 
seg lunsj, kaker, taler og omvisning på støleheia 
Avfallsanlegg. feiringen ble gjennomført sammen 
med Agder vekst, som feiret 10 års jubileum.

Anlegget overtok i 1996 som regionalt avfallsanlegg 
for eierkommunene, kristiansand, songdalen, 
søgne og vennesla. på anlegget driver Avfall sør 
husholdning (tidligere rkr – renovasjonsselskapet for 
kristiansandsregionen) gjenvinningsstasjon, anlegg for 
tre- og hageavfall, komposteringsanlegg for matavfall 
og slam og deponi for alle eierkommuner. 

helt siden oppstarten har støleheia Avfallsanlegg 
stått frem som et av norges største og kvalitetsmessig 
ledende avfallsanlegg, ikke minst når det gjelder 
kompostering av avfall og slam. 

et ledd i utviklingen var å danne selskapet Agder 
vekst sammen med norsk jordforbedring. målet med 
Agder vekst as var å sikre bærekraftig og kosteffektiv 
avsetning av all kompost fra anlegget på støleheia, 
blant annet gjennom utnyttelse av kompost i 
jordblandinger og vekstmedier på sørlandet. 

Agder vekst har hatt en rivende utvikling de siste 
årene, fra et salg på rundt 3.000 tonn jord i starten 
til dagens nivå på drøye 45.000 tonn til private, 
anleggsgartnere, entreprenører, golf - og fotball 
anlegg. Agder vekst håndterer også rundt 10.000 
tonn kompost til grøntanlegg og landbruk. Agder 
vekst har også etablert sin egen ”gressavdelig” som 
i dag drifter sør Arena for fotballklubben start. 
Avdelingen utfører også gresspleie på flere golf og 
fotballbaner i sør norge. 

Torleiv næss Ugland (daglig leder i høst AS ) i samtale med 
forbindelser fra firmaet høst – verdien i avfall AS 
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britt g. iversen (avdelingssjef  i Avfall Sør husholdning AS) mottar 
blomster fra Vidar Valen i Cowi AS.

Fra venstre: kåre håverstad (tidligere styremedlem Vennesla), peter 
rosendahl (tidligere teknisk sjef Vennesla), peder g. govertsen 
(tidligere styremedlem Søgne), erik nyhuus (styreleder Avfall 
Sør,kristiansand), Sigurd Tvedt (daglig leder, Avfall Sør), oddvar 
Tesaker (tidligere styremedlem, kristiansand), John edvard olsen 
(tidligere styremedlem, Vennesla) og knut kristensen (tidligere 
byingeniør, kristiansand).

kommunikAsjonsplAn

Avfall sør la i 2011 ned mye arbeid med 
kommunikasjonsplan. planen er et redskap for hva 
ulike brukere og brukergrupper kan forvente fra 
Avfall sør.  

kommunikasjonsplanen er et viktig verktøy 
for Avfall sør – og avgjørende for kvaliteten 
i arbeidet vi utfører.  vi ønsker at systematisk 
kommunikasjonsarbeid skal bidra til:

> godt omdømme
> brukertilfredshet
> fornøyde medarbeidere

Avfall sør trenger regler for samspill og 
kommunikasjon internt.  vi ønsker at ledere og 
medarbeidere skal trekke i samme retning.  sammen 
skal vi bygge en sterk, troverdig og tydelig kultur.
vi tror at god ekstern kommunikasjon starter 
internt.  de ansatte skal derfor ha kunnskap om våre 
produkter og tjenester og ha lært hvordan vi bør 
opptre overfor våre brukere og abonnenter. 
vi tror også det er viktig å ha kunnskap om våre 
målgrupper for å lage god og tilrettelagt informasjon.  
et godt omdømme kan bygges gjennom bevisst 
satsing på kommunikasjon.
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sorteringsundersøkelse 
Av husholdningsAvfAll
Avfall sør husholdning gjennomførte høsten 2011 
sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall fra 
avfallsselskap på Agder.  både bioavfall, papir og 
restavfall ble undersøkt. til sammen 21, 6 tonn 
avfall ble sortert i løpet av 44 arbeidsdager.  i tillegg 
ble det undersøkt glass- og metallemballasje og 
plastemballasje fra utvalgte returpunkter samt 
restavfall, gips og betong fra gjenvinningsstasjoner i 
Avfall sør-området. 

bAkgrunn
for å undersøke hvor mye gjenvinnbart materiale 
som finnes i restavfallet, og undersøke renheten 
på bioavfall og papp/papir-avfall, er det vanlig å 
gjennomføre avfallsanalyser av husholdningsavfall 
med jevne mellomrom. slike analyser er nyttige 
for å se på forbruksendringer, kartlegge genererte 
mengder av de ulike avfallstypene samt kvalitet og 
sammensetningen av avfallet. forrige gang en slik 
undersøkelse ble gjort, var i 2006. tidligere har dette 
vært gjort jevnlig annethvert år fra 1995
 

metode 
Avfall norges veileder for plukkanalyse av 
husholdningsavfall. 

deltAgere
Alle avfallsselskap på Agder ble invitert til å delta
i undersøkelsen.  7 av 9 selskap deltok. 

> Agder renovasjon iks
> risør og tvedestrandregionens 
 Avfallsselskap (rtA)
> lillesand og birkenes renovasjonsselskap (libir)
> setesdal miljø og gjenvinning
> maren As
> hægebostad og åseral renovasjonsselskap (hår)
> Avfall sør husholdning As

selskapene hadde fra 1 til 17 dager med sortering. 

Sorteringslag i gang med finsortering av bioavfall på Støleheia Avfallsanlegg.
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i tillegg støttet følgende materialselskap 
sorteringsundersøkelsen økonomisk:

> grønt punkt
> syklus
> elretur
> renas
> norsk resy As

hovedfunn
viktige konklusjoner fra undersøkelsen for Avfall sør 
husholdning sine abonnenter: 

> mye matavfall i restavfallet 
 (fra 22-39 % feilsortering)
> mye bioavfall i restavfallet, det vil si matavfall, 
 hageavfall og tørkepapir (fra 26-45 %) 
> hos abonnenter med hjemmekompost i 
 krsitiansand er det fortsatt mye bioavfall 
 i restavfallet, ca. 43 %.

> betydelig mindre plast i restavfallet (17 % nå) enn 
 ved forrige sorteringsundersøkelse i 2006 
 (da 27 %) for Avfall sør husholdning sine 
 kommuner.
> bare 0,9 % av restavfallet er ee-avfall. dette er 
 nesten en halvering  i forhold til undersøkelsen 
 i 2006.
> det kastes nesten ikke noe farlig avfall i restavfallet 
> feilsortering i bioavfallet varierer fra 2 % til 6 %
> det som ikke er bioavfall i brun beholder, er i 
 hovedsak plast, bleier og uorganisk materiale 
 (sand, grus mm)
> feilsortering i papp- og papiravfallet varierer 
 fra 0,5 % til 5,9 %
> størst andel feilsortering i papirbeholder fra 
 borettslag med fellesbeholdere.
> for mye feilsortering av plastemballasje 
 på returpunktene.
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informAsjon til bArn og unge 

Avfall sør husholdning har et viktig 
informasjonsansvar for barn og ungdom.  i 2011 
gjennomførte Avfall sør husholdning både besøk på 
barne- og ungdomsskoler (sjøstrand og møvig), var 
med på grønt flagg-samling for lærere i grunnskolen 
i kristiansand, samt hadde omvisninger på støleheia 
for barn og ungdom. Avfall sør husholdning har 

hatt tradisjon for å få besøk av hele skoleklasser, 
men i 2011 ble det inngått et samarbeid mellom 
returkraft, grønn hverdag, kristiansand kommune 
og Avfall sør husholdning. hver skole stiller med 
koordinator for grønt flagg samt 4 elever. elevene 
kan være fra skolens miljøråd eller 4 elever fra 
trinnet som er ansvarlig for kildesorteringen/

innsamlingen av emballasje av plast/metall/glass. 
hver omvisningspulje består av 4 skoler, i alt 20 
personer. elevene skal presentere det de lærer på 
støleheia for sine medelever når de kommer tilbake 
til skolen. omvisningen på avfallsanlegget inkluderer 
blant annet innføring i sortering av farlig avfall, og 
besøk i kontrollrommet for komposteringsanlegget 

der en gjennom store vinduer kan se prosessen i 
anlegget. ordningen ble prøvd ut for 6 skoler i 2011 
og vil bli tilbudt alle skoler i kristiansand i 2012 og vil 
bli utvidet til de andre kommunene seinere.

hans olav hansen fra gjenvinningsstasjonen på Mjåvann viser 
eksempler på elektroavfall til elever fra flere skoler i kristiansand. 
Foto: geirulv Stoveland

kirsten leirdal fra Avfall Sør husholdning har ansvaret for 
omvisningen for barn og ungdom. her fra Støleheia Avfallsanlegg.

grønt Flagg-sertifisering. her er noen elever fra miljøråd ved skoler i 
kristiansand på omvisning i sorteringshall på Mjåvann Avfallsanlegg.

elever fra Vardåsen skole på besøk på Støleheia Avfallsanlegg. 
Fra venstre: kello ho, Sadiq hassan Yusuf fra Avfall Sør husholdning, 
oliver lindebø Aamodt, Jonas leander ovnan.
Foran: rania Melissa nahairy. Foto: Arild Øvsthus
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miljøfyrtårnArbeid 
i AvfAll sør 
Avfall sør As, Avfall sør husholdning As og 
Avfall sør bedrift As har i 2011 jobbet for å bli 
miljøfyrtårnsertifisert.  Alle tre selskapene i konsernet 
skal sertifiseres samtidig, og en konserngruppe 
har hatt et overordnet ansvar for å tilfredsstille 
miljøfyrtårnets mange krav.  i tillegg har det vært 
organisert tre grupper som har sett spesielt på 
kravene til innkjøp, transport og kontor.

gjennomgang av innkjøp, energiforbruk, 
transport, avfallssortering m.m. har ført til flere nye 
”miljørutiner”.  rutinene er utarbeidet felles for alle 
tre selskaper og skal gjøres kjent for alle ansatte.  
parallelt med miljøfyrtårnarbeidet er det utarbeidet 
en ny hms-håndbok.  denne gjelder også for alle tre 
selskapene.

det er forventet at sertifisering vil finne sted før 
sommeren 2012.
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nøkkeltAll 2011

Eierkommuner (innbyggere) Kommune 01-01-10 01-01-11

kilde:www.ssb.no   

 kristiansand 82 394 83 299

 songdalen 5 999 6 154

 søgne 10 709 10 836

 vennesla 13 334 13 570

 Totalt 112 436 113 859

Husholdningsavfall Tonn Kg per innbygger %

ombruk 120,0  1,1  0,2

kompostering 7 173,6  63,4  11,5

Annen materialgjenvinning 17 871,4  157,95 28,8

energigjenvinning 32 583,9  287,98 52,4

deponi 4 382,2  38,73 7,1

  549,1 100,0

Andre nøkkeltall Konsern Avfall Sør Husholdning AS Avfall Sør AS

sykefravær i % - totalt 10,5 11,4 13,1

sykefravær i % - korttid 1,6 1,5 2,3

driftsinntekter   - mill. kroner 214,5  167,6  7,5 

driftskostnader - mill. kroner -191,9  -154,3  -5,7 

finansposter -3,4  -4,6  -1,6 

årsresultat - før skatt 19,2  8,7  0,2 

årsresultat - etter skatt 17,9  - 0,8 

selvkostresultat - mill. kroner - 8,4  -

selvkostfond       - mill. kroner - 10,9  -

langsiktig gjeld - mill. kroner 143,0  189,6  26,5 

egenkapital - mill. kroner 80,2 1,2  67,4



Avfall Sør AS 
pb. 4094, 4689 kristiansand 

telefon 38 17 70 70
faks 38 17 70 71

org. nr. 986 296 042

www.avfallsor.no
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