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K O R T V E R S J O N

Med respekt, samarbeid og 

kompetanse leverer Avfall Sør 

smarte løsninger for ansvarlig 

avfallshåndtering



Om Avfall Sør konsernet

Avfall Sør Holding er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, 

Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet i 

regionen på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte. 

Vi ivaretar kommunenes pålagte oppgaver innen husholdnings-

renovasjon og slambehandling gjennom det heleide datterselskapet 

Avfall Sør AS. 

Våre anlegg, maskiner og materiell benyttes også til konkurranseutsatt 

avfallsbehandling og salg av tjenester til andre kommuner og bedrifter 

gjennom det heleide datterselskapet Avfall Sør Næring AS.

Styret i Avfall Sør har vedtatt denne konsernstrategien som et 

overordnet styringsdokument som gir retning både for ny avfallsplan 

og utvikling av konsernet generelt. 



Vår visjon

Smarte løsninger for 
ansvarlig avfallshåndtering

Våre verdier

RESPEKT

Å respektere betyr: «Å se en gang til». I Avfall Sør skal vi vise respekt 

for mennesker, ressurser og miljø. Det handler om å ta hensyn til andre 

og å være imøtekommende ovenfor kunder og kollegaer. Det handler 

også om å ivareta sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift.

KOMPETANSE

Driften og valgene som tas i Avfall Sør bygges på kompetanse. 

Kompetanse er kombinasjonen av kunnskap, ferdigheter, evner og 

holdninger de ansatte har.

SAMARBEID

Kulturen i Avfall Sør preges av samarbeid; mellom ansatte, kunder, 

leverandører, andre bedrifter og myndighetene.



Målsettinger for konsernet

  Avfall Sør skal ta i bruk ny teknologi og infrastruktur som gir bedre resultater i forhold 

til ressursutnyttelse, miljø, service og økonomi.

  Avfall Sør skal tilby konkurransedyktige løsninger for husholdningsavfall, avløpsslam 

og avfall fra eierkommunenes egen virksomhet med et gebyrnivå som på sikt er på nivå 

med andre storbyregioner. 

  Avfall Sør skal ha kontroll over all innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene, 

og bidra til at husholdningsavfall ikke håndteres av andre som næringsavfall.

 Avfall Sør skal utvikle aktivitet for næringsavfall der dette gir konsernet 

stordriftsfordeler, er økonomisk lønnsomt og bidrar til en ressurs- og miljømessig god 

løsning. 

  Avfall Sør skal ha en tilstrekkelig egenkapital for å sikre utvikling og finansiering av 

framtidig virksomhet.

  Avfall Sør Holding AS skal utbetale utbytte til eierne på minst 50 % av årlig overskudd.



Avfall Sør er tildelt enerett fra eierkommunene for innsamling og behandling av 

husholdningsavfall, og behandling av slam. Selskapet driver fire gjenvinningsstasjoner, 

innsamlingsordninger for husholdningsavfall (innleid transport) og behandlings-

aktiviteter i form av sortering, kompostering, flishugging og deponering.

Selskapet driver primært virksomhet etter selvkostprinsippet, men anlegg, maskiner 

og materiell benyttes også til konkurranseutsatt avfallsbehandling og salg av tjenester 

til andre kommuner og bedrifter. 

Selskapet skal drive renovasjonsvirksomhet på en økonomisk, ressurs- og miljømessig 

god måte. Det innebærer kontinuerlig arbeid med å legge til rette for økt aktivitet oppover 

i avfallspyramiden, samtidig som kostnadene holdes på et riktig nivå. 

Avfall Sør AS

• Befolknings- og avfallsmengdeutvikling

• Kommunereform

• Miljø- og avfallspolitikk i Norge

• Regelverk og utvikling i EU

• Teknologiutvikling

• Returkraft

• Økonomi (rente- og gebyrnivå) 

LAGE MINDRE AVFALL

BRUKE TING OM IGJEN

LAGE NYTT AV BRUKT

BRENNE

LEGGE PÅ FYLLING

Energiutnyttelse

Deponering

Avfallsreduksjon

Ombruk

Materialgjenvinning

AV FA LL SPY R A MIDEN

V IK TIGE R A MMEBETINGEL SER



GEBY RNI VÅ
• Gebyrnivået, inkludert egenbetaling, skal være på nivå med andre store byregioner 
• Gebyrvekst skal over tid ikke være høyere enn generell prisvekst (KPI)

SERV ICEGR A D
• Videreføre dagens servicegrad med økt fokus på kost/nytte
• Videreutvikle tjenestetilbudet for å få økt kontroll med husholdningsavfall, og dermed 
redusere mengden som håndteres av andre som næringsavfall

RE S SURSER OG MIL JØS TA NDA RD
• Følge myndighetskrav knyttet til miljø og ressurser
• Øke materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall til 50 %

SEL SK A PS ØKONOMI
• Effektiv drift og optimal forvaltning av verdiene i selskapet 
• Øke egenkapitalfinansieringen
• Utvikle konkurranseutsatt virksomhet ved å utnytte stordriftsfordeler i etablerte 
tjenester og infrastruktur

INFR A S TRUK TUR
• Sikre arealer og anlegg for videre utvikling og drift
• Vurdere nye løsninger for å effektivisere innsamling og avfallsbehandling
• Optimalisere struktur for gjenvinningsstasjoner
• Øke bruken av nedgravde avfallsløsninger

ORGA NISA S JONS - OG PERS ON A LUT V IK LING 
• Effektiv og dynamisk organisasjon med felles verdigrunnlag
• Attraktiv arbeidsgiver med kompetente og motiverte medarbeidere

Målet for Avfall Sør er å være ledende på ressurs- og miljøriktige avfallsløsninger. 

For å oppnå målet er det definert målsettinger innen seks resultatområder:

1
2
3
4

5

6
RE TURK R A F T A S  (4 9 ,9 %)
• Miljøvennlig og lokal behandling av restavfallet

• Konkurransedyktig behandlingskostnad på sikt

• Sikre verdiene som Avfall Sørs eiere har investert

AV FA LL S ØR EIENDOM A S ( 10 0 %)
• Trygg og langsiktig tilgang til arealer

• Inntekt på utleie av areal

• 50 % utbytte

AV FA LL S ØR N ÆRING A S ( 10 0 %)
• Tilby deponitjenester til næringslivet

• Sikre avsetning av kompost fra Støleheia

• Jordproduksjon og salg av jordprodukter

• Sikre stordriftsfordeler mtp utleie av marskiner og personell

• 50 % utbytte

S TØLEHEI A PUK K V ERK A S (5 0 %)
• Gradvis utvikling av område til fremtidig virksomhet

• Opprettholde profesjonell og forutsigbar drift

• Sikre stordriftsfordeler mtp. utleie av maskiner og personell 

• 50 % utbytte

Konsernets eierskap i andre selskaper


