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Avfall Sør AS
Nøkkeltall 2020
Ansatte

INNBYGGERE

KOMMUNE

2020

Kristiansand

112 134

Vennesla

14 806

Totalt

126 940

TONN

KG PER
INNBYGGER

%

7 795

61

11,5

Annen materialgjenvinning

21 882

172

32,5

Energigjenvinning

31 091

245

46,1

6 641

52

9,9

67 409

531

100

TONN

KG PER
INNBYGGER

645

5,1

KONSERN

AVFALL
SØR AS

AVFALL SØR
HOLDING AS

Sykefravær i % – totalt

—

5,9

—

Sykefravær i % – korttid

—

1,4

—

Driftsinntekter – mill. kroner

249,3

243,3

—

Driftskostnader – mill. kroner

240,2

240,6

1,5

Kilde: ssb.no

(gjennomsnittstall 01.01.20–01.01.21)

HUSHOLDNINGSAVFALL
Kompostering av bioavfall/materialgjenvinning

Deponi
Sum

OMBRUK
Ting til ombruk – samt tekstiler og sko

ANDRE NØKKELTALL

Finansposter

Sykefravær

8,0

-1,6

3,5

17,0

1,0

2,0

Årsresultat – etter skatt

15,4

0,8

2,0

Selvkostresultat – mill. kroner

-5,5

-5,5

—

Selvkostfond – mill. kroner

45,1

45,1

—

Langsiktig gjeld – mill. kroner

189,8

139,1

24,2

Egenkapital – mill. kroner

166,3

26,5

78,7

4,0

—

4,0

Menn

35

67

Ting til ombruk

Lærlinger

4

Mjåvann Bruktbutikk

Besøkende

5,9 %

Årsresultat – før skatt

Utbytte – mill.kroner

102

Kvinner

89 000

Tekstiler og sko til ombruk

220 tonn
1,7 kg

425 tonn
3,3 kg

per innbygger

per innbygger

Omsetning

3 500 000,-

Båtvrak innlevert

626 stk.
157 tonn
ÅRSRAPPORT 2020
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Totalt antall tømminger av avfallsbeholdere

1 767 567

Innbyggertall

Husholdningsavfall
per innbygger

126 940

531 kg

Avtaler om dunkrenovasjon, husholdninger

32 159
Total gjenvinning av husholdningsavfall

90 %
44 %

46 %

Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Boenheter tilknyttet nedgravde containere

4 349
Avtaler med hytteeiere, inkludert sjøboder

Husholdningsavfall til materialgjenvinning

6

2017

35 %

2018

37 %

2019

39 %

2020

44 %

Mål i 2025

55 %

Mål i 2035

65 %
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Renovasjonsgebyr

3 625
Husholdning

Avtaler om hjemmekompostering

1 509

3 925,Hytte

1 682,ÅRSRAPPORT 2020

7

HANS GEORG HØGEVOLL-GARSTAD
Administrerende direktør Avfall Sør AS

Utviklingens år
2020 har krevet mye av samfunnet, bransjen og konsernet

Vår digitaliseringsstrategi var klar i forkant av korona-

renovasjonsgebyret uendret for syvende året på rad,

Avfall Sør som følge av pandemien. Vi har alle tatt nye steg
innenfor digitalisering, og vi kan med stolthet si at Avfall Sør
har kommet svært godt ut av den krevende situasjonen som
verden plutselig måtte tilpasse seg til.

pandemien, og vi hadde allerede emigrert opp i skyen

tyder det på at vi har gjort mye riktig. Denne utviklingen

da mange av oss plutselig befant oss på hjemmekontor

henger sammen med et tydelig fokus på å kombinere

og opplevde at vår kommunikasjon ble begrenset til digi-

effektivisering og digitalisering i våre arbeidsprosesser.

tale medier. Våre medarbeidere har løst dette på best
mulig måte, både ute i driften og fra hjemmekontor. Vi

Gjennom året har vi jobbet med å utvikle konsernet

var redd for at situasjonen ville føre til store utfordringer

slik at vi er best mulig rigget for å kunne takle de økte

for utviklingen av selskapet, men faktisk har den totale

kravene som stilles til bransjen og selskapet. Vi må be-

produksjonen i konsernet vært helt fantastisk gjennom

nytte våre medarbeidere der de gjør best mulig nytte for

hele 2020.

konsernet, samtidig som vi investerer i ny teknologi og
nye løsninger. Dersom vi skal kunne levere på høyeste

Det er gøy å se hvordan samfunnet rundt oss øker foku-

nivå også i fortsettelsen, er vi helt avhengig av å være

set på ombruk og materialgjenvinning. Avfallsbransjen

omstillingsdyktige og tilpasse oss nye løsninger raskt.

benytter stadig nye og bedre løsninger for å ta vare på
ressursene i avfallet. Noe av det vi er mest stolte av, er

Samarbeidet i konsernet er utrolig bra og alle våre dyk-

at vi har klart å øke den svært viktige materialgjenvin-

tige medarbeidere gjør en fantastisk innsats år etter år.

ningsprosenten vesentlig gjennom 2020. Kjørefarten lå

De brenner for faget og utvikler stadig ny kompetanse

på ca. 39 % ved inngangen til året, og ved å gjennomføre

til beste for våre kunder og for selskapet. Vi har også

flere positive endringer i driften har kjørefarten økt til ca.

gleden av å ha et svært kompetent og engasjert styre

50 % ved utgangen av året. Den største bidragsyteren

som alltid stiller meget godt forberedt og som setter

til denne utviklingen er treavfallet som nå blir material-

store krav til utvikling av konsernet. Sammen styrer

gjenvunnet til glede for både økonomi og miljø. Vi skal

vi konsernet i riktig retning, og jeg gleder meg stort til

fortsette å finne nye løsninger for materialgjenvinning

fortsettelsen.

og skal frem mot 2025 øke prosenten til 55.
I mange år har Avfall Sør jobbet for å sikre våre innbyggere gode tjenester og løsninger, samtidig som vi
jobber hardt for å sikre lavest mulig gebyrutvikling.
I 2020 fikk vi bevist gjennom bransjens benchmarking
at vårt tjenestetilbud ligger helt i norgestoppen slik
eierne våre ønsker. Når vi samtidig har klart å holde

8
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Avfall Sør Konsern
Avfall Sør er organisert i en konsernmodell med et
morselskap og operativ drift i datterselskapet Avfall Sør AS

AVFALL SØR HOLDING AS

AVFALL SØR NÆRING AS – 100 %
AVFALL SØR EIENDOM AS – 100 %
STØLEHEIA PUKKVERK AS – 50 %

AVFALL SØR AS

RETURKRAFT AS – 49,9 %

HANS GEORG HØGEVOLL-GARSTAD
ADM. DIREKTØR

ØKONOMI

LEIF HÅVARD SELJEFLOT
AVDELINGSLEDER

PLAN OG UTVIKLING

GJENVINNING
OG BEHANDLING

FELLESTJENESTER

ELISABETH A. HELLE
AVDELINGSLEDER

BRITT G. IVERSEN
AVDELINGSLEDER

TROND A. JOHANSEN
AVDELINGSLEDER

HR/HMS

KUNDE OG
INNSAMLING

SOLFRID MYKLEBUST
AVDELINGSLEDER

LINN OLSEN NORDBYE
AVDELINGSLEDER

Innsamlet restavfall fra husholdninger i Kristiansand og Vennesla kjøres inn til energigjenvinning hos Returkraft.
ÅRSRAPPORT 2020
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Avfall Sør Holding AS

Avfall Sør AS

Avfall Sør Holding AS eies av kommunene Kristiansand

ANSATTE OG STYRE

pandemien siden mars 2020. Avfall Sør har en målset-

og Vennesla.

Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 102 ansatte, for-

ning om å ligge på korttidsfravær under 1,5 % og det

delt på 35 kvinner og 67 menn, inkludert deltidsansatte

klarte vi også i 2020. Det har ikke vært alvorlige arbeids-

Selskapet er morselskap i et konsern med datterselskap

og fire lærlinger. Dette utgjør 82,7 årsverk. Styret består

ulykker i selskapet i 2020.

som driver med renovasjonsvirksomhet for husholdninger

av tre kvinner og tre menn valgt fra eierne, samt ett

og næringsliv. Eierkommunene har omkring 125 000

mannlig og ett kvinnelig styremedlem valgt av de an-

AVFALL SØR SOM LÆREBEDRIFT

innbyggere. Morselskapet og tre heleide datterselskap er

satte. Selskapets ledergruppe består av tre menn og fire

Avfall Sør hadde i 2020 fire lærlinger, hvorav to full-

alle organisert som aksjeselskap.

kvinner. Selskapet arbeider løpende gjennom rekrutte-

førte fagbrev i gjenvinningsfaget i løpet av året. De to

Avfall Sørs formål er, enten selv eller gjennom

ring og forfremmelser for likestilling mellom kjønnene.

andre lærlingene er innenfor fagbrev i butikkfag og

hel- eller deleide selskaper, å drive forvaltning og

anleggsmaskinførerfag.

renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnsamling og

I 2020 var det totale sykefraværet 5,9 % hvorav 1,4 %

avfallsbehandling. Selskapet har tre heleide datterselskap

var korttidsfravær. Vi er meget godt fornøyd med at

– Avfall Sør AS, Avfall Sør Næring AS og Avfall Sør

fraværet er så lavt, med tanke på at vi har hatt korona-

Eiendom AS. Morselskapet har også eierandeler i Støleheia
Pukkverk AS (50 %) og Returkraft AS (49,9 %).

STYRET FOR AVFALL SØR HOLDING AS

STYRET FOR AVFALL SØR AS

ANSATTE
Selskapet er et rent holdingselskap og har ingen ansatte.
Selskapet leier inn tjenester som daglig leder og andre

OLE PETTER KRABBERØD
STYRETS LEDER

stabs- og støttefunksjoner fra Avfall Sør AS.

ÅRSREGNSKAPET

ARILD ERNST BERGE
STYRETS NESTLEDER

Årsresultatet for Avfall Sør Holding AS etter skatt er på
2 MNOK. Egenkapitalen i selskapet utgjør 78,7 MNOK og
egenkapitalandelen er på 73 %. Selskapet har langsiktig

SOLVEIG ROBSTAD
STYREMEDLEM

gjeld på 24,2 MNOK. Selskapets finansielle stilling og
likviditet er tilfredsstillende. Konsernets årsresultat etter
skatt er på 15,4 MNOK. Det er foreslått 4 MNOK i utbytte

LISE SOLGAARD
STYREMEDLEM

OLE PETTER KRABBERØD
STYRETS LEDER

ARILD ERNST BERGE
STYRETS NESTLEDER

LISE SOLGAARD
STYREMEDLEM

SOLVEIG ROBSTAD
STYREMEDLEM

LISBETH ANDERSEN
STYREMEDLEM

ARILD ANDRESEN
STYREMEDLEM

THORLAUG RABBERSVIK
STYREMEDLEM
valgt av og blant de ansatte

RUNE TORLEIF JOHANSEN
STYREMEDLEM
valgt av og blant de ansatte

til eierne.
LISBETH ANDERSEN
STYREMEDLEM

ARILD ANDRESEN
STYREMEDLEM
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ORGANISERING OG FORHOLDET TIL
EIERKOMMUNENE

drift av renseanlegget og miljøkontroll er ført i drifts-

Hovedvirksomheten i Avfall Sør AS er eierkommunenes

delavslutninger som ved årsskiftet var på 20 MNOK. Det

lovpålagte virksomhet i henhold til tildelt enerett for

har i 2020 blitt gjennomført ny vurdering av avsetning i

innsamling og behandling av husholdningsavfall, drift av

tråd med gjeldende regelverk.

regnskapet og belaster ikke avsetning til etterdrift og

gjenvinningsstasjoner og returpunkter, samt mottak og
behandling av avløpsslam og septik. Selskapet har også

FINANSIELL RISIKO

avtale med eierkommunene om innsamling og mottak av

Selskapet er finansiert gjennom langsiktige lån i Kom-

kommunalt næringsavfall etter regelverket for utvidet

munalbanken med flytende rente. Kommunale lånega-

egenregi. Forvaltningsoppgaver som kontroll og annen

rantier, selvkostprinsippet, avsetning til avslutning og

myndighetsutøvelse ligger i kommunene. Kommunene

etterdrift av deponiet på Støleheia samt sikkerhetsstil-

fastsetter ved politiske vedtak avfallsplan, renovasjons-

lelse i forhold til håndtering av farlig avfall, gir selskapet

forskrift og renovasjonsgebyr for husholdningene. Hvert

god sikkerhet i forhold til fremtidige forpliktelser. Tildelt

årsskifte rapporterer selskapet til eierkommunene om

enerett for hele eierkommunenes lovpålagte renova-

status for gjeldende avfallsplan og andre saker av for-

sjonsvirksomhet i Avfall Sør AS gir også et godt grunn-

valtningsmessig karakter.

lag for selskapets videre drift.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

ANSKAFFELSER

Selskapets inntekter utgjør 243,3 MNOK. Driftsutgifter

Det ble i 2020 balanseført anskaffelser på i alt 14,9

og finansposter utgjør samlet 242,3 MNOK. Dette gir et

MNOK. De største postene knytter seg til etablering av

driftsresultat på 1 MNOK før skatt. Ved etablering av

ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken Øst, og oppar-

regnskapsmessig skille mellom selvkost og konkurranse

beidelse av arealer på Støleheia Avfallsanlegg.

er det i hovedsak lagt til grunn kostnadsfordeling etter
faktisk bruk, basert på avfallsmengder og omsetning i

GJELD

ulike deler av virksomheten. Der bruk av avfallsmengder

Langsiktig gjeld i Kommunalbanken utgjør 139,1 MNOK.

ikke er ansett som relevant eller mulig, er det benyttet

Renten på lån i Kommunalbanken er flytende.

samlet omsetning eller andre kriterier. Det er inngått
avtale med Avfall Sør Næring AS om salg til næringskunder av deponikapasitet ved Støleheia Avfallsanlegg.
Selvkostresultatet i den lovpålagte delen av virksomheten hadde i 2020 et resultat på -5,5 MNOK. Ved årsskiftet utgjorde selvkostfondet for husholdningsrenovasjon
45,6 MNOK. Selvkostregnskapet for husholdninger er
utarbeidet på grunnlag av at hovedvirksomheten i selskapet gjelder tildelt lovpålagt virksomhet fra eierkommunene.
Selskapet har avtale med eierkommunene om innsamling, mottak og behandling av kommunalt næringsavfall.
Selvkostresultatet for kommunalt næringsavfall var på
-0,7 MNOK i 2020, og selvkostfondet for kommunalt næringsavfall utgjør ved årsskiftet -0,5 MNOK.
Egenkapitalen i selskapet utgjør 26,5 MNOK som vil si
en egenkapitalandel på 9,4 %. Totalkapitalen er på 281,2
MNOK. I tilknytning til deponidriften er selskapet forpliktet til å avsette midler for fremtidig avslutning og
etterdrift av deponiet på Støleheia. Kostnader til videre

14
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Foto til høyre: En av oppgavene til driftsavdelingen
på Dalane er å montere nye dunker, sette på databrikker og klistremerker. Til sammen har Avfall Sør
omtrent 125 000 dunker ute i bruk hos våre kunder.
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Innsamling

Henvendelser til kundesenteret

Gode rutiner og samarbeidspartnere, en videreutvikling av digitaliseringsarbeidet
med kunde- og informasjonssystemene og fokus på kundeoppfølging, har gjort
at innsamlingsordningene har fungert godt i 2020.
Det har vært et stabilt år for innsamlingsordningene.

KUNDEOPPFØLGING

Etablerte løsninger har fungert og samarbeidet med

I 2020 har kundeoppfølgingen av feilsortert glass- og

Norsk Gjenvinning Renovasjon for innsamling av hus-

metallemballasje også fått et løft. Når dunkene tømmes

holdningsavfall og hytterenovasjon har vært stabilt til

sjekker renovatørene om de finner noe feilsortering av

tross for koronapandemien og potensiell streik blant

avfall. Eksempler på det kan være gjenstander som ikke

renovatørene. Innsamling av husholdningsavfall er

er emballasje, f.eks. stekepanner og bremseskiver. Slike

samfunnskritisk oppgave og det er derfor utarbeidet

avvik blir registrert av renovatørene og sendt til Avfall

risikovurderinger og tiltaksplaner som enkelt kunne

Sør. Avfall Sørs kundesenter ringer da disse kundene for

igangsettes om det skulle bli nødvendig. Innsamling av

å fortelle mer om ordningen for glass- og metallembal-

kommunalt avfall og avfall i Kristiansand kommunes

lasje. I ettertid sendes også et infoskriv om ordningen

småbåthavner har vært godt ivaretatt av Peter Løvaas.

til den enkelte kunde som har feilsortert. Etter at denne

2018 2 981

2018 216

2018 103

2018 85

2018 13 824

2018 17 209

kvalitetsoppfølgingen er innført, er det færre kunder

2019 4 659

2019 1 296

2019 218

2019 73

2019 19 500

2019 25 746

2020 7 589

2020 1 436

2020 430

2020 102

2020 22 630

2020 32 187

VIDEREFØRING AV DIGITALISERING

som gjentar feilsortering.

Dunken ble
ikke tømt

Dunken var
ødelagt

Bestilt ekstra
tømming

Dunken ble
delvis tømt

Andre
henvendelser

Totalt antall
henvendelser

Kundesenteret har gjennom året hatt et stort arbeid
med å anskaffe nytt kunde- og informasjonssystem.

NEDGRAVDE CONTAINERE

Norconsults ISY ProAktiv kunde- og informasjonssys-

Det urbaniseres rundt Kristiansand sentrums nærmeste

tem er brukt av Avfall Sør i en årrekke, og da tilbudene

bydeler, og det er i 2020 plassert ut rundt 100 nedgravde

kom inn på nytt system landet valget igjen på samme

containere. I alt har Avfall Sør ansvar for driften av

tilbyder. Etter at tildelingen ble gjort, har arbeidet vært

rundt 400 nedgravde containere fordelt på Kristiansand

preget av å overføre tidligere system over i en skyløs-

og Vennesla. Vi ser en ny trend hvor etablerte boligom-

ning. Avfall Sør har stilt en rekke krav om automatise-

råder som tradisjonelt bruker dunker, vurderer å gå over

ring og optimalisering av prosesser i kundesystemet, og

til nedgravd løsning.

Hendelser kodet av renovatør

det er arbeidet med klargjøring for etablering av disse.
Dette arbeidet vil fortsette i 2021. Kunde- og informa-

TILBAKEMELDINGER FRA KUNDER

sjonssystemet er også tilrettelagt for flere selvbetjente

Avfall Sør mottar meldinger om saker som må følges

løsninger for våre kunder.

opp gjennom telefonsamtaler, e-poster, brev og meldin-

ÅRSRAPPORT 2020

Dunken
står feil

Avfallet satt
fast i dunken

Dunken var
overfylt

Dunken var
ødelagt

Andre
kodinger

Totalt antall
hendelser

ger på Facebook. I tillegg registrerer renovatørene ulike

2018 617

2018 88

2018 504

2018 86

2018 324

2018 1 700

2018 3 319

feilmeldinger gjennom Smart Sortert-systemet som er

2019 649

2019 1 292

2019 236

2019 142

2019 1 863

2019 164

2019 4 346

2020 506

2020 1 561

2020 504

2020 401

2020 1 152

2020 464

2020 4 588

montert på renovasjonskjøretøyene.
16

Avfallet er
feilsortert
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Returkartonglotteriet

10 000 ,-

18
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MARS

JULI

SEPTEMBER

NOVEMBER

Birgit Senumstad
fra Kristiansand har
i en årrekke brettet
drikkekartonger og fikk lønn
for strevet da hun
ble trukket ut som årets
første vinner!

Helga S. Flateland fra Søm
i Kristiansand var usikker
på om lotteriet fremdeles
eksisterte. Likevel skriver
hun navn og mobilnummer på
kartongene av gammel vane.
Det angret hun ikke på da det
plutselig ble premiepenger
til ny grill i juli.

Familien til Frid Helene
Karlsen fra Kristiansand
mente hennes merking
av drikkekartonger ikke
nyttet. Der tok de heldigvis
feil, og Frid Helene
fortsetter å skrive navn
og telefonnummer på
drikkekartongene.

Torunn M. Johannesen,
her med barna Maja,
Emilie og Magnus, stakk
av med årets siste premie
i Returkartonglotteriet.
Familien fra Søm i
Kristiansand ble dermed
10 000 kroner rikere.
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Miljø og samfunn

Med FNs 17 bærekraftsmål er de fleste land i verden blitt enige om et veikart
for bærekraftig utvikling. Avfall Sør fyller en viktig samfunnsoppgave med
innsamling og behandling av husholdningsavfall. Løsningene bidrar direkte til
fire av bærekraftsmålene, og ved å være bevisst vårt samfunnsansvar bidrar vi
også til flere andre mål.
I EU er klima, bærekraft og sirkulær økonomi sterke

og at de er egnet for materialgjenvinning når de ikke

drivere til endringer både innen industrien og samfunnet

lenger kan brukes. Avfall Sør bidrar her gjennom Avfall

generelt. Sirkulær økonomi vektlegger produktenes

Norge og Samfunnsbedriftenes nasjonale påvirknings-

kvalitet, mulighet for å repareres og levetid der det før

arbeid. For Avfall Sør er fortsatt det viktigste å legge til

har vært mest fokus på avfallshåndtering og material-

rette for at mest mulig avfall kanaliseres gjennom de

gjenvinning. For avfallsbransjen og industrien innebærer

øverste nivåene av avfallspyramiden.

dette å designe og produsere varer slik at de varer lenge,
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AVFALLSPLAN

KLIMAREGNSKAP

I 2020 utarbeidet Avfall Sør en ny avfallsplan for kommende fireårsperiode, som er å betrakte som en leveranse-

Avfall Sør er Miljøfyrtårn-sertifisert og medlem i

Samtidig inkluderes også klimanytten i regnskapet,

avtale mellom Avfall Sør og eierkommunene for arbeidet med å håndtere husholdningsavfallet. Den konkretiserer

Klimapartnere Agder. Gjennom deltakelse der har

altså reduserte utslipp som følge av at nye råvarer og

ambisjoner, mål og tiltak. Her slås det også fast at hensyn til miljø og samfunn skal prege Avfall Sørs aktivitet. Det

selskapet i mange år utarbeidet et standard klimaregn-

energiressurser erstattes av avfallsressurser.

vil i noen tilfeller bety at selskapet prioriterer andre hensyn høyere enn økonomi, også på områder utenom det som

skap. For 2020 er det også utarbeidet et utvidet klima-

er kjerneaktivitet. Det er dette arbeidet, som faller inn under Avfall Sørs løfte om å ta aktivt samfunnsansvar, som

regnskap der husholdningsavfallet følges videre, med

omtales i Miljø- og samfunnsrapporten for 2020.

transport og behandling ved ulike anlegg. Ved hjelp av

gassbesparelse på ca. 28 500 tonn CO 2-ekvivalenter.

LCA-analyse (livsløpsanalyse) inkluderes da det utslip-

Dette kan sammenliknes med gjennomsnittlige utslipp

pet som Avfall Sørs aktivitet forårsaker andre steder.

fra nesten 3 000 nordmenn.

Totalt viser klimagassregnskapet til Avfall Sør en klima-

Netto klimagassutslipp

Avfallspyramiden

tonn CO₂-ekvivalenter

Reparere og kjøpe kvalitet

Avfallsreduksjon

Energiutnytting

Deponering

22
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Energiutnyttelse

Materialgjenvinning

Totalt

2 316

1 562

-32 529

-28 652

Unngå unødig emballasje
Bruke ting om igjen

Ombruk

Materialgjenvinning

Transport

Levere til bruktbutikk

Lage nytt av brukt

Brenne for å lage strøm og varme

Legge på fylling
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Netto klimagassutslipp

Resultater sammendrag — klimaregnskap

kg CO₂-ekvivalenter per tonn avfall
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NØKKELTALL
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-1000

Befolkning

-2000

Avfallsmengde, tonn

-3000

Avfallsmengde, kg per innbygger (inkl. 5 kg tekstiler, sko og ombruk)

2020
126 940
68 055
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Transport mellom
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Langtransport

24 %
24

-28 652

KLIMAEFFEKT – målt i kg CO2-ekv. per tonn avfall

tonn CO₂-ekvivalenter
Privat kjøring til
gjenvinningsstasjonene

Henteordning
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Netto klimagassutslipp
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Avfallstyper og avfallsmottak

AVFALLSSTATISTIKK — ØKT MENGDE HUSHOLDNINGSAVFALL UNDER KORONAPANDEMIEN
Etter flere år med reduserte avfallsmengder økte mengden avfall fra husholdningene i Avfall Sør med 8,5 % i 2020.

Hvor avfallet fra innbyggerne tar veien til sluttbehandling

Mange innbyggere tilbrakte mer tid hjemme. Det ble produsert avfall på hjemmekontoret, og folk har hatt mer tid til
oppussingsarbeid og rydding av loft og kjeller.

Husholdningsavfall som hver innbygger kastet i 2020

531 kg
Oppgang på 42 kg siden 2019

Gjenvinningsstasjoner

Innsamling – dunkrenovasjon
eller nedgravd container

267 kg

234 kg

Energigjenvinning

Deponi

56 %

44 %

245 kg

52 kg

Papp

Bioavfall

46,1 %

9,9 %

Glass- og
metallemballasje

Hjemmekompostering

Plastemballasje
Leverte klær, sko og
gjenstander til ombruk i 2020

5 kg

Hage-/parkavfall

pr.
innbygger

Metall

Omtrent likt som i 2019
Materialgjenvinning
derav kompostering
av bioavfall, 61 kg

234 kg
44,0 %

Papp og papir
Drikkekartong
Plastemballasje

Treavfall

Glass- og
metallemballasje

Betong, murstein, keramikk

Restavfall

Dekk
Gjenstander
til ombruk

1,7 kg

Tekstiler
og sko

Gips

3,3 kg

Farlig avfall

Vi henter:

Elektronikk
Hvitevarer
Hver innbygger i Kristiansandsregionen kaster over et halvt tonn avfall i året. Det er nær en tredobling siden målingen for 25 år siden

Fra 53 085 boenheter
og 3 625 hytteabonnenter

Kuldemøbler
Asbest

600
Av fall Sør

50 0

Landsgjennomsnitt
400
30 0
20 0

531
Restavfall

427
Du bringer:

248
171

626 båtvrak
som veide 157 tonn
519 av dem mindre enn 15’
107 av dem større enn 15’

10 0

Til 4 gjenvinningsstasjoner

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Fordeling av mengde husholdningsavfall som hver innbygger kastet i 2020

Restavfall

Treverk

Bioavfall

Papp, papir og
drikkekartong

Betong,
murstein,
keramikk

46,3 kg

43,7 kg

173,8 kg

Hageavfall

Metaller

Farlig avfall

23,6 kg

21,8 kg

Glass- og
metallemballasje

Elektroavfall

15,9 kg

14,1 kg

Gips

Plastemballasje

8,6 kg

8,5 kg

Dekk

Båtvrak

1,2 kg

0,7 kg

79,6 kg

61,4 kg

Tonn
totalt

Kilo per
innbygger

22 061
6 259
3 737
118
7 795
5 882
5 543
4 030
2 991
2 771
2 019
1 784
1 098
1 076
150
95
67 409

425
220
645

31,7 kg

Type behandling

Leveres til

Blir til

173,8
49,3
29,4
0,9
61,4
46,3
43,7
31,7
23,6
21,8
15,9
14,1
8,6
8,5
1,2
0,7
531

Energigjenvinning
Energigjenvinning
Materialgjenvinning
Kompostering
Kompostering – innendørs
Materialgjenvinning
Deponi
Kompostering – utendørs
Materialgjenvinning
Materialgjenvinning og energigjenvinning
Materialgjenvinning
Materialgjenvinning
Deponi
Materialgjenvinning
Materialgjenvinning og energigjenvinning
Materialgjenvinning

Returkraft
Returkraft
Sponplatefabrikker utenlands
Støleheia avfallsanlegg
Støleheia avfallsanlegg
Norsk Gjenvinning
Støleheia avfallsanlegg
Støleheia avfallsanlegg
Støleheia og Returkraft
Returkraft og Stena Recycling
Sirkel
Norsirk (Revac)
Støleheia avfallsanlegg
Grønt Punkt Norge
Dekkretur
Ecofiber

Strøm/fjernvarme
Strøm/fjernvarme
Sponplater
Strukturmateriale
Kompost og jordprodukter
Avispapir/emballasje
Gravd ned på deponi
Kompost og jordprodukter
Metaller
Strøm/fjernvarme, diverse produkter
Diverse produkter
Metaller, strøm/fjernvarme, diverse
Gravd ned på deponi
Plastprodukter
Diverse produkter
Nye produkter i plast og glassfiber

3,35
1,73
5,1

Ombruk/materialgjenvinning
Ombruk/materialgjenvinning

UFF Norge / Fretex
Mjåvann Bruktbutikk

Klær og tekstiler
Forlenget levetid

AVFALL FRA HUSHOLDNINGEN
Restavfall
Treverk – blandet
Treverk – blandet
Treverk – rent
Bioavfall (mat- og hageavfall)
Papir, papp og drikkekartong
Betong, murstein, keramikk
Hageavfall
Metaller
Farlig avfall
Glass- og metallemballasje
Elektroavfall
Gips
Plastemballasje
Dekk
Båtvrak
Sum

ANNET FRA HUSHOLDNINGEN
– REGNES IKKE SOM AVFALL
Tekstiler og sko
Ting til ombruk (estimert)
Sum
28
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SORTERINGSUNDERSØKELSEN

LÆRLINGER OG TILRETTELAGT ARBEID

å gjenbruke elbilbatterier for lagring og effektutjevning.

Høsten 2020 gjennomførte Avfall Sør en ny sorteringsundersøkelse, denne gangen for restavfall. Avfallet ble hentet

Avfall Sør har gjennom mange år hatt en bevisst hold-

Det er god dialog med forskningsmiljøet ved UiA, og

fra ulike typer bebyggelse og fra ulike typer innsamlingsenheter. Slike undersøkelser er svært viktige for å følge med

ning til et utvidet samfunnsansvar knyttet til ivare-

det ble i 2020 skrevet en bachelor-oppgave om optima-

på hvordan kundene sorterer og bruker de løsninger vi har, og hvilke områder det er viktig å fokusere på fremover.

takelse av mennesker som av ulike grunner faller

lisering av systemet. Dette jobbes det nå videre med i

midlertidig ut av arbeidslivet. Det er en klar målsetning

masteroppgaven.

i selskapet om at vi skal bestrebe oss på å være en god

Fordeling av type avfall i restavfallsdunk

Over halvparten
av innholdet i en
restavfallsdunk
kan enkelt
sorteres ut og
materialgjenvinnes

33 % Bioavfall
15 % Plastemballasje
8 % Papp og papir
7 % Tekstil
5 % Glass- og metallemballasje
1 % Elektro og farlig avfall
31 % Restavfall

• Andelen bioavfall i restavfallet har økt
markant fra 2018 til 2020. Vi kaster stadig
mer spiselig mat.

Oppsummert er det slik at teoretisk sett kunne rundt

• Som ventet er andelen glass- og metallemballasje i restavfallet blitt redusert
etter at vi innførte henteordningen for
denne typen avfall sommeren 2019.

riktig. Dette utgjør ca. 76 kg per person per år. Dette

• Andelen plastemballasje er også redusert
etter at henteordning for dette ble innført
vinteren 2018.

over 50 % av restavfallet kunne vært sortert ut og

• Andelen korrekt sortert restavfall har økt
fra 2018 til 2021.

UNDERVISNING FOR BARN OG UNGE

NAV når det gjelder å kunne tilby lærlingplasser, prak-

Våren 2020 var det planlagt skolebesøk på Støleheia.

sisplasser, arbeidstrening samt ordinær ansettelse ved

På grunn av koronasituasjonen måtte besøkene avlyses,

hjelp av ulike tilskuddsordninger, som f.eks. lønnstil-

og de lot seg heller ikke gjennomføre i løpet av høsten.

skudd. Vi samarbeider også tett med NAV rekruttering

Smittevernstiltak ville medført at vi kunne ta imot færre

om å tilby unge arbeidsledige muligheter for midlertidig

elever, og nødvendigheten av kontinuerlig drift av anleg-

jobb. Disse tiltakene skal fremme inkludering og bidra

get på Støleheia ble prioritert fremfor å utsette anlegget

til å gi mennesker med ulik bakgrunn en mulighet for å

for økt smitterisiko med besøk av skoleelever.

komme tilbake i arbeidslivet.
Det eneste skolebesøket som ble gjennomført var for en

SAMARBEID OM FORSKNING OG UTVIKLING

gruppe internasjonale studenter ved UiA som på grunn

Sammen med andre selskaper og myndigheter deltar

av pandemien ikke kunne reise hjem til sine respektive

Avfall Sør aktivt i faggrupper og styrer i bransjeor-

hjemland. Dette var i juni da smitterisikoen i regionen vår

ganisasjonene Avfall Norge og Samfunnsbedriftene

var lav, og ti engasjerte studenter fikk informasjon om

(tidligere KS-Bedrift) hvor politikk og praksis i bransjen

hvordan renovasjonssystemet i vår region fungerer.

formes. Avfall Sør har som det største renovasjonsselskapet på Sørlandet også en viktig rolle i flere regionale

Det ble gjennomført ny runde av teaterforestillingen

samarbeidsprosjekter.

Rundt og rundt på skolene høsten 2020, og teatergruppen
Scenekompaniet la godt til rette for et endret opplegg

Avfall Sør bidrar med midler og innsats til nasjonale

som var tilpasset smittesituasjonen. Skolekontorene i

utviklingsprosjekter i regi av Avfall Norge. Det er også

Vennesla og Kristiansand bifalt opplegget, og skolene

stadig økende interesse for å ha med Avfall Sør i ulike

tok veldig godt imot tilbudet. Vi har i etterkant fått til-

samarbeidsprosjekter på mange ulike fagområder, men

bakemeldinger fra lærere som er særdeles godt fornøyd

Avfall Sør har begrenset mulighet til å jobbe med denne

med forestillingen og som satte stor pris på at elevene

typen prosjekter.

fikk anledning til å oppleve dette også i 2020.

Avfall Sør er partner i avfallsbransjens kompetanseløft

Viktige funn:

• EE-avfall og farlig avfall er redusert i
restavfallet fra forrige undersøkelse.

samarbeidspartner for attførings- og vekstbedrifter og

70 % av avfallet i restavfallsdunken vært gjenvunnet
dersom befolkningen hadde vært flinkere til å sortere
er imidlertid ikke praktisk mulig, fordi en del av emballasjen er skitten og tilsølt, og skal med rette kastes
i restavfallet. Vi har likevel grunnlag nok til å påstå at
materialgjenvunnet.

REdu, hvor hovedformålet er å introdusere studenter
til avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennom å styrke
fagtilbud i høyere utdanning og tilby sommerjobber og
studentoppgaver. Avfall Sør har i 2020 vært med i det
nasjonale forskningsprosjektet Innovativ avfallslogistikk. Avfall Sør er med som case i studien, og en masterstudent ved UiA/BI undersøker hvordan innsamling av
husholdningsavfallet i vår region er rigget og driftet. Vårt
innsamlingssystem benyttes for å avstemme modellen
som utarbeides i prosjektet. Samarbeidsprosjektet er
finansiert av forskningsrådet og ledes av Norsus, med
BI som faglig underleverandør. Deltakerne er seks
avfallsselskaper og Avfall Norge.
På den nye gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken planlegges det solcelleanlegg, og vi ser på mulighetene for
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Teaterforestillingen Rundt og rundt ble fremført på skoler i løpet av
høsten. Foto: Anne-Lise Stangenes
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MARIN FORSØPLING

Kjeksebekken

Luftrensing med biofilter

Etter å ha sett en økning år for år med innlevert

I tillegg til overvåking av sigevann og spillvann, ble også

Et biofilter renser ventilasjonsluften fra komposterings-

marint avfall til gjenvinningsstasjonene, var det i 2020

grunnvann og vassdrag sør for anlegget overvåket. I

anlegget før luften slippes ut til omgivelsene, og dette

en markant nedgang. Dette skyldes helt klart korona-

2020 ble det gjennomført en biologisk undersøkelse

reduserer utslipp av lukt. Grunnet koronapandemien

situasjonen, hvor organiserte ryddeaksjoner ble fra-

av vannkvaliteten i Kjeksebekken. Dette ble gjort ved

ble det ikke tatt luktmåling i 2020 ettersom den danske

rådet, og der skolene ikke prioriterte dette når de endelig

å studere samfunnene av bunndyr på fem lokaliteter.

leverandøren ikke kunne komme på service og ta luft-

kunne samles igjen etter nedstengningen.

Resultater fra tilsvarende jevnlige undersøkelser fra

prøve. I 2020 ble det registrert to meldinger om lukt fra

2009 og frem til i dag, gir et inntrykk av at forholdene

naboer til anlegget. Hovedårsaken til lukt har historisk

Avfall Sør har fortsatt ordningen med å ta imot marint

i Kjeksebekken har bedret seg betraktelig siden tidli-

vært deponering av avfall. Da deponering av biologisk

avfall gratis fra frivillige som rydder langs elv og sjø,

gere undersøkelser. Dette var også tilfelle i 2020, men

nedbrytbart avfall ble avsluttet i 2010 og etablering av

og registrerer dette på gjenvinningsstasjonene. Vi får

mindre effekter kan fremdeles spores helt øverst i

gassbrønner var avsluttet, var det derfor en markant

refundert behandlingsutgifter for dette avfallet fra Hold

vassdraget. Data fra 2009 som dokumentere påvirkning

nedgang i antall meldinger om lukt.

Norge Rent. På grunn av lite innsamlet marint avfall ble

av lett nedbrytbart organisk materiale har blitt mindre

det ikke gjennomført månedlige konkurranser i 2020.

fremtredende, og resultatene fra tilsvarende prøver fra

Det ble i stedet laget noen få konkurranser gjennom

bunndyrsamfunnene i 2012, 2014 og 2017 indikerte alle

året blant de som ryddet, og vinnerne ble premiert med

en god vannkvalitet.

gavekort.
Resultatene fra 2020 videreførte i stor grad det samme
I 2020 ble det levert inn 626 ferdig sanerte båtvrak til

bildet av miljøtilstanden i bekken, og økologisk tilstand

gjenvinningsstasjonene, til sammen rundt 157 tonn.

vurdert til å vise en videre positiv utvikling. Faunasam-

Vrakpantordningen som Miljødirektoratet administrerer

mensetning våren 2020 viser at vassdraget ikke har

for fritidsbåter er fremdeles gjeldende.

vært påvirket av utslipp som har hatt en markert negativ
effekt. Etter vannforskriftens vurderingssystem får hele

YTRE MILJØ

vassdraget god økologisk tilstand og det er derfor ikke

Det er viktig for Avfall Sør å ivareta det ytre miljøet i vår

behov for å igangsette tiltak for å bedre miljøtilstanden i

virksomhet. Det er etablert oppfølging av egne anlegg

Kjeksebekken. På den øverste stasjonen, like nedstrøms

med miljøkontrollprogram, kvalitetsrutiner og risikoana-

samløpet med overvann utenfor anlegget, ble det også

lyser per anlegg der risiko knyttet til ytre miljø vurderes

i 2020 registrert endringer i samfunnet av bunndyr der

spesielt. Anleggene har tillatelse fra Statsforvalteren

dyregrupper som begunstiges av noe økt innhold av

i Agder med krav til årlig rapportering av aktivitet og

organisk materiale har økt tetthet.

Meldinger om lukt ved Støleheia avfallsanlegg

utslippsdata.
Utslipp til luft fra Støleheia avfallsanlegg

300

Utslipp til vann fra Støleheia avfallsanlegg

I 2020 ble det samlet opp 380 010 Nm3 deponigass

Avfallsanlegget på Støleheia har et miljøkontrollpro-

som ble faklet, denne inneholdt i snitt 31,6 % metan.

gram som overvåker eventuelle effekter spillvann

Gassmengden og metaninnholdet er redusert de senere

fra alle asfalterte arealer og sigevann fra deponiet

årene.

200

renseanlegget fungerer. Renseanlegget ble i 2020

I juni 2020 gjennomførte Norconsult en omfattende

150

tilført 162 530 m3 spillvann og 292 822 m3 sigevann.

kartlegging av overflaten på deponiet for å undersøke

Renseanlegget består av en luftet lagune (trinn 1) og

eventuelt uønsket utslipp av deponigass mens gassan-

et sedimenteringsbasseng (trinn 2) før avløpsvann (fer-

legget var i drift. Det ble gjennomført totalt 83 målinger

dig renset vann) slippes i lukket rør til Otra-ledningen.

og det ble ikke påvist deponigass, verken CH4 eller CO2,

Beregnet stofftransport inn og ut av renseanlegget

i noen av punktene. Deponioverflaten består av tette

viser at renseanlegget har god effekt, og ligger mellom

masser (forurenset jord eller slagg), og kartleggingen viste

50–80 % for de fleste parameterne. Otra-ledningen

at det er lite eller ingen diffuse utslipp av deponigass.

250

har på resipient, samt hvordan det etablerte interne
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har utløp på 60 meters dyp i Kristiansandsfjorden. Det
ble i 2020 sluppet på 505 539 m3 avløpsvann til Otra-

Antall meldinger om lukt

Antall dager med meldinger om lukt

ledningen, en økning som skyldes mye nedbør i 2020.
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Utslipp til vann og støy fra Mjåvann

Utslipp til luft og vann fra nedlagte

gjenvinningsstasjon

husholdningsdeponier

Gjenvinningsstasjonen på Mjåvann har et miljøkontroll-

Avfall Sør eier det nedlagte deponiet på Holskogen

program for å overvåke eventuelle effekter av overfla-

kvern, og har følgelig ansvar for å følge miljøkontroll-

teavrenning fra gjenvinningsstasjonen til resipient, som

programmet for dette og for tre andre nedlagte hus-

er bekken fra Lille Kjelåstjønn. Gjenvinningsstasjonen

holdningsdeponier i Kristiansand og Vennesla. Det

har tette flater på hele området, og overflateavrenning

nedlagte husholdningsdeponiet på Monan er nå full-

samt takvann ledes via et fordrøyningsbasseng til resi-

stendig fjernet i forbindelse med bygging av ny E39.

pient. Resultatene fra overvåkingen viser at overvann

Miljøkontrollprogrammet innebærer fire årlige prøver av

fra gjenvinningsstasjonen ikke påvirker bekken fra Lille

sigevann, overvann og grunnvann. Årsrapportene sen-

Kjelåstjønn negativt.

des til Statsforvalteren i Agder.
Gassanlegget på Holskogen kvern driftes ca. 4 timer
per døgn, men gassmengden er liten og det tekniske
utstyret krever en del vedlikehold. Mengdemåling av
sigevann og overvann har vært utfordrende, og utslippsmengden av ulike forbindelser har dermed vært litt
usikre. Konsentrasjonen av utslippene er imidlertid
under gjennomsnittet for tilsvarende deponier.
I 2020 gjennomførte Norconsult en måling og beregning
av diffuse utslipp fra deponiet. Det ble gjennomført 86
enkeltmålinger på utslipp av CO2 og metan. Det ble ikke

Politiet meldte at brannmannskapene hadde fått kontroll over brannen
på Mjåvann gjenvinningsstasjon like etter kl. 23, fredag 31. juli.

registrert noe deponigassutslipp under målingen i juli

31. juli 2020 var det brann i sorteringsbygget på Mjå-

Utslipp til luft og vann fra nedlagte industrideponier

vann. Brannen startet i restavfall i krokkasser lagret i

Avfall Sør bistår Kristiansand kommune med miljø-

sorteringshallen og førte til at bygget tok fyr. Det ble tatt

kontroll av de nedlagte industrideponiene Randesund

prøve av bekken etter brannen og det ble ikke avdekket

industrifylling (RIF), Kongsgårdbukta og Holskogen

påvirkninger som kunne skyldes brannen.

industrifylling (HIF). Alle tre deponier har et miljøkon-

2020.

trollprogram og det rapporteres årlig til Statsforvalteren
Avfall Sør har hatt dialog med en nabo til gjenvinnings-

for disse tre, på lik linje med de nedlagte husholdnings-

stasjonen når det gjelder støy fra daglig drift, og det er

deponiene og Støleheia. Sigevannsmengder fra RIF

gjort en del tiltak for å redusere unødig støy.

og HIF rapporteres kvartalsvis til kommunen. Avfall
Sør drifter også Strandkantdeponiet, som ligger i

Utslipp til vann fra Sørlandsparken

Kongsgårdbukta. Her har vi kontinuerlige målinger av

gjenvinningsstasjon

vannstand og turbiditet. Det utføres også jevnlige til-

Gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken har miljøkon-

syn med deponiet. I januar ble det levert forurensede

troll i samarbeid med Kristiansand kommune grunnet

sedimenter fra mudring ved Bredalsholmen hit.

felles påslipp med Randesund industrideponi på kommunalt nett. Det er ikke noe ved resultatene som tilsier
økt forurensning fra overflatevann fra gjenvinningsstasjonen.

Foto til høyre: Stadige utbygginger
ved Støleheia avfallsanlegg. Her fra
nedlegging av rør til overflatevann,
gassledning og el-rør.
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OMBRUK OG ØKT MATERIALGJENVINNING
Det aller viktigste i et klima- og ressursperspektiv, er

Bruktbutikken holdt stengt 1,5 måned i mars og april

at avfall ikke oppstår. Arbeidet med avfallsminimering

grunnet av koronapandemien, men greide likevel å nå

er derfor veldig viktig. Brukbare ting skal ikke ende som

samme omsetningen som i 2019. En av årsakene til

avfall.

dette er at det i 2020 ble fokusert på å øke mengden
varer som tilbys legges ut for salg. Antall varer som

Mjåvann Bruktbutikk

innleveres øker, og det samme gjør etterspørselen.

Avfall Sørs viktigste arbeid for å øke ombruk blant

Derfor fikk butikken på plass en bedre lagerløsning med

innbyggerne, er tilbudet om å levere inn brukbare gjen-

kortere vei fra varene kommer inn til de legges ut for

stander som selges i Mjåvann Bruktbutikk. Dette kan

salg. Det er også satt opp flere hyller i butikken og

for eksempel være sportsutstyr, sykler, leker, møbler,

et tidligere lager er omgjort til salgsareal for møbler.

pyntegjenstander, serviser, kopper og kar.

Ressursformidler
Siden høsten 2019 har Avfall Sør hatt ansatt en egen

over reparatører samt prosjektet «Gratis bokhylle»

ressursformidler. Ansettelsen er delvis finansiert med

tilbyr gratis bøker, blant annet på innbyggertorget i

50 % støtte gjennom Klimasats-prosjektet. Ressurs-

Rådhuskvartalet i Kristiansand. Det har også blitt laget

formidleren har utelukkende sett på muligheter for

mange Facebook-innlegg og videoer med tips til bedre

å øke ombruk og materialgjenvinning av avfallet som

kildesortering. Samtaler med vaktmestere og styrele-

samles inn.

dere i borettslag er gjennomført for å forbedre informasjonen og løsningene der det er felles avfallsløsning for

Effektive tiltak
avfall nå sendes til materialgjenvinning fremfor energi-

I samarbeid med Kristiansand kommune jobbes det også

utnyttelse. Andre tiltak som er gjennomført er økt

med å få til et samarbeid om videreformidling av brukte

innsamling av paller til ombruk, sorteringsguide for

gjenstander som Avfall Sør mottar på gjenvinnings-

ansatte på gjenvinningsstasjonene, nettside om om-

stasjonen, men som av ulike årsaker ikke er salgbare i

bruk med linker til lokal gjenbruksguide og oversikt

bruktbutikken.

ÅRSRAPPORT 2020

400
gamle dunker ble solgt for
kr 50 pr. stk. i Mjåvann Bruktbutikk.

flere beboere.

Det grepet som har gitt størst effekt er at blandet tre-
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HVA SKJER MED GAMLE OG
ØDELAGTE SØPPELDUNKER?

27,8 tonn
utrangerte dunker ble sendt til
materialgjenvinnging. Plasten ble
gjenvunnet til produksjon av nye dunker.
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Antall besøk på gjenvinningsstasjonene i Sørlandsparken og på Mjåvann var de tre første månedene i 2020 lavere
enn i 2019. Fra 12. mars var Sørlandsparken stengt i en periode, men etter det har det vært jevnt høyere besøkstall
begge steder. Driften på gjenvinningsstasjonene gikk som normalt til tross for utfordringer i forbindelse med smittevernstiltak og krav til å holde avstand til kollegaer og kunder. Perioden frem mot høsten var travel, og mange kunder
kom til gjenvinningsstasjonen til tross for tydelige anbefalinger om å holde seg hjemme. Dette bedret seg kraftig ved
årsslutt og antall besøkende til Sørlandsparken og Mjåvann endte opp med en økning på totalt 8 % i 2020.

Gjenvinningsstasjoner

Antall besøk/kjøretøy på de to største gjenvinningsstasjonene
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1. Levering av sortert avfall. Kundene sorterer avfallet i rundt 20 ulike
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Mjåvann gjenvinningsstasjon har åpent fem kvelder i uka og de

nu

Sørlandsparken

Ja

Avfall Sør driver fire gjenvinningsstasjoner: Sørlandsparken, Mjåvann, Støleheia og Høllen vest. Her kan
innbyggerne levere sortert avfall, levere til ombruk
og kjøpe jord- og barkprodukter.

Sum 2019

2. Levering til ombruk. Kunden kan levere brukbare gjenstander til
ombruk som selges i Mjåvann Bruktbutikk.
3. Kjøp av jord- og barkprodukter. Sørlandsparken og Mjåvann selger slike
produkter i sommersesongen. På Støleheia selges jord- og barkprodukter hele
året. Her er utvalget større og inkluderer også steinprodukter som pukk, sand
og grus. Ansatte på gjenvinningsstasjonene laster produktene i tilhenger.

PROSJEKTERING AV NY
GJENVINNINGSSTASJON I SØRLANDSPARKEN

arkitekter og ingeniører ble igangsatt. Mot slutten av

Prosjektet for bygging av ny gjenvinningsstasjon i

sendt ut.

året var anbudet for bygging av stasjonen klart og ble

Sørlandsparken har gjennom 2020 utviklet seg som
forventet. Tomten ble sprengt og klargjort. Prosjektets

NYE SORTERINGSRUTINER

styringsgruppe hadde jevnlige møter med innleid pro-

Det er innført nye sorteringsrutiner på gjenvinningssta-

sjektleder fra Rambøll. I løpet av året ble tildeling på

sjonene for å kunne materialgjenvinne blandet treavfall.

totalentreprisen gitt til Multiconsult og arbeidet med

Nå leveres MDF (Medium-density fiberboard) i egen container til energigjenvinning.

UTBEDRINGER PÅ STØLEHEIA
GJENVINNINGSSTASJON
I løpet av 2020 ble det bygget tak over containerrekka
slik at avfallet holdes tørt for videre behandling. Dette
er også positivt for kunder og ansatte. I tillegg ble
mottaket for farlig avfall forbedret med et nytt, oppvarmet mottaksområde som er et godt HMS-tiltak for de
ansatte.
Tomten klar for bygging og asfaltering i slutten av 2020.
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Støleheia avfallsanlegg

På Støleheia driver Avfall Sør en gjenvinningsstasjon og et større avfallsanlegg
med innendørs komposteringsanlegg, deponi, samt mellomlagring og behandling
av ulike avfallstyper. På området er også Støleheia Pukkverk etablert.
Støleheia avfallsanlegg er i kontinuerlig utvikling og i

RENSEANLEGG

løpet av 2020 er det gjennomført en større oppgradering

Renseanlegget består av to bassenger: trinn 1 luftet

av styringssystemet med nye PLS-er (programmerbar

lagune og trinn 2 sedimenteringsbasseng. Begge bas-

logisk styring).

sengene må jevnlig tømmes for slam. I august 2020
ble luftet lagune tappet ned og slammet ble deponert

KOMPOSTERINGSANLEGG

på eget deponi. I dette arbeidet ble også luftblåserne i

Komposteringsanlegget tar imot og komposterer bio-

lagunen rehabilitert. Slam fra luftet lagune er tidligere

avfall, avløpsslam og avvannet septik. I tillegg kom-

tømt i 2005 og 2013.

posteres gjødsel og strø fra heste- og dyrehold. Det
husholdninger og næringsliv, mens avløpsslam er fra

MELLOMLAGRING OG BEHANDLING AV ULIKE
AVFALLSTYPER

renseanlegg i og utenfor regionen. Septik fra Vennesla

Gjenvinningsarealet på avfallsanlegget har variert

og deler av Kristiansand kommune forbehandles i sep-

aktivitet som hagekompostering og mellomlagring

tikavvanningsanlegget før det komposteres i komposte-

og behandling av treavfall. I 2020 ble et areal ferdig

ringsanlegget. Avfall Sør avsetter bio- og slamkompost

utviklet og asfaltert for bruk. Dette arbeidet inkluderte

til landbruk og jordprodusenter, deriblant Avfall Sør

en ombygging av spillvannssystemet til renseanlegget.

kildesorterte bioavfallet (mat- og hageavfall) er fra

Næring AS.
Avfall Sør står for uttransport og sortering av bunnaske
I 2020 ble det gjennomført 25-årskontroll av sprinkler-

fra energigjenvinningsanlegget til Returkraf t på

anlegget, med tilhørende oppgraderinger.

Langemyr. Bunnasken mellomlagres på Støleheia og
sorteres i et mobilt sorteringsanlegg. Den sorterte

DEPONI

bunnasken deponeres på Støleheia, og utsortert magne-

Avfall som legges på deponi er uorganisk avfall, betong,

tiske og ikke-magnetiske metaller materialgjenvinnes.

porselen, keramikk, asbest, ristgods fra renseanlegg og
forurensede masser. Dette er avfallstyper som ikke kan

I 2020 ble hovedmengden av hugget treavfall (flis)

material- eller energigjenvinnes. Det kom inn jevnt med

avsatt til energigjenvinning. I løpet av året startet ny

masser i 2020. Det største prosjektet var mottak av et

avsetning til materialgjenvinning (sponplateproduksjon).

nedlagt deponi fra Monan i gamle Søgne, som ble flyttet
grunnet bygging av ny E39.

I tillegg til egen huggeaktivitet, tas det oppdrag for
andre selskap. I 2020 ble det hugget og siktet trevirke/

Delavslutning 2 for deponifronten ble gjennomført. Det

bark hos alle anleggene til Bergene Holm. Det ble også

ble dekket til ca. 9 000 m

omemballert farlig avfall for Returkraft på Støleheia.

2
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Renovasjonsgebyret

Benchmarking
Gebyret er
uendret

7år
på rad

Gebyrnivå i Avfall Sør-kommuner
Renovasjonsgebyret skal dekke alle kostnader

Annethvert år gjennomføres en benchmarking der ca. 20

6 000

med innsamling og behandling av husholdnings-

også den største enkeltkostnaden som dekkes av
renovasjonsgebyret.

tjenestestandard, kundetilfredshet, miljøstandard og
arbeidsmiljø, og Godt på gebyrnivå. Utfordringen har
20

vært at selskapet tidligere har hatt et relativt høyt reno-

20

19
20

18
20

17
20

16
20

15
20

14

0
20

1 200 for bruk av gjenvinningsstasjoner. Dette er

Avfall Sør presterer Svært godt på driftseffektivitet,

1 000

13

Sørs eierkommuner betaler i gjennomsnitt kr

2 000

20

kr 3 925 inkludert mva. En husholdning i Avfall

resultatområdet, mens 100 er høyeste.

12

for et normalabonnement hos Avfall Sør uendret;

deltok i 2020. Verdien 0 representerer svakeste score på

20

gjenvinning. For syvende år på rad er årsgebyret

presterer i forhold til middelverdien for selskapene som

3 000

11

Sør fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og

4 000

20

kostregelverket. Renovasjonsgebyret i Avfall

3 925,-

10

utgiftene, siden virksomheten er regulert i selv-

ligner sin praksis. Figuren under viser hvordan Avfall Sør

Normalgebyr*

20

avfall. Avfall Sørs gebyrinntekter må tilsvare

av de ledende renovasjonsselskapene i Norge sammen5 000

vasjonsgebyr sammenlignet med andre. Dette utvikler

*Normalgebyret er beregnet for en enebolig med 120/140 liters dunker, der
restavfall tømmes 26 ganger og bioavfall 18 ganger per år.

seg i riktig retning, da gebyrnivået i Avfall Sør har vært
uendret de siste sju årene, til tross for nye henteordninger og andre store investeringer.
Hilde Berntsen fra Søgne leverer farlig avfall til Tom Milan på
mottaket til Avfall Sør.

RENOVASJONSGEBYRET
INKLUDERER BLANT ANNET:

Hvordan kommer
pengene inn?

3 925,-

Resultat benchmarking 2020

• Henting av bioavfall og restavfall inntil
52 ganger i året
• Henting av plastemballasje 13 ganger i året
Variabelt
gebyr

Fast
gebyr

• Henting av papir, papp og drikkekartong
13 ganger i året
• Henting av glass- og metallemballasje
7 ganger i året
• Fri tilgang for kommunens innbyggere til å
levere sortert husholdningsavfall ved
Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner
• Sikker behandling av innsamlet avfall

DRIFTSEFFEKTIVITET

SYSTEMEFFEKTIVITET

GEBYRNIVÅ

KUNDETILFREDSHET

TJENESTESTANDARD

ARBEIDSMILJØ

MILJØSTANDARD

100
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80
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60
50
40
30
20
0
Avfall Sør
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Annerledesåret 2020

KORONAPANDEMIEN

Avfall Sør holdt åpent både telefon/kundesenter, admi-

Avfall Sør valgte tidlig å følge rådene fra helsemyndig-

nistrasjonen og alle gjenvinningsstasjoner hele perio-

hetene, og har gjennom hele året satt i verk tiltak i tråd

den. I etterkant av kryptoangrepet har Avfall Sør jobbet

med nasjonale og lokale råd og bestemmelser. Etter den

tett med leverandøren av IT-tjenester for å sikre stabil

nasjonale nedstengingen 12. mars stengte vi 2 av 4 gjen-

og sikker drift. Samtidig er det jobbet mye med å tegne

vinningsstasjoner og sikret med dette god bemanning

«fremtidens IT-arkitektur» i selskapet, da med sterkt

gjennom de første 14 dagene da mange var i karantene.

fokus på sikkerhet. For å dekke fremtidens behov har det

I mai var det hovedsakelig full drift på alle anlegg igjen

blant annet blitt konkurranseutsatt og tegnet en avtale

og alle gjenvinningsstasjonene var åpne. Jordsalget gikk

for kontrakten som driftspartner IT for Avfall Sør.

som normalt og Mjåvann Bruktbutikk åpnet igjen. Det
ble innført begrensninger på antall kunder både på gjen-

DIGITALISERING OG PROSJEKTARBEID

vinningsstasjonene og i bruktbutikken.

Gjennom arbeidet med digitaliseringsstrategien i 2019
ble det identifisert flere digitaliseringsprosjekter, og det

Administrasjonen på Vige holdt fra nedstengningen i

ble anbefalt å innføre prosjektorganisering og -gjennom-

mars stengt for kunder. De ansatte jobbet i hovedsak

føringsmetodikk etter etablerte modeller.

fra hjemmekontor frem til sommeren, og utover høsten
igjen da smitten var økende. Det har gjennom hele året

I januar 2020 ble det vedtatt en ny prosjektveiviser for

vært åpent for å gjennomføre helt nødvendige møter på

gjennomføring av prosjekter i Avfall Sør. Denne define-

de ulike lokalitetene, da med stort fokus på hygiene og

rer hvordan prosjekter skal defineres, etableres og gjen-

smittevern.

nomføres med definerte faser og beslutningspunkter.

Vi har mottatt svært store mengder avfall som følge av

I 2020 var det ni prosjekter som ble gjennomført i hen-

at mange har arbeidet fra hjemmekontor, mens de på

hold til prosjektveiviseren. Seks av disse er klassifisert

fritiden har ryddet og pusset opp i hjem og hage.

som digitaliseringsprosjekter. Dette inkluderer anskaffelse av nye digitale verktøy og prosessen med å ta

KRYPTOANGREP

disse i bruk på en god måte. De øvrige tre prosjektene

Avfall Sør ble utsatt for omfattende kryptoangrep i slut-

handlet om kommunikasjon, planlegging og strategi.

ten av januar 2020. Alle systemer, filer og dokumenter

Fremdriften i digitaliseringsprosjektene ble i liten grad

ble i løpet av én kveld låst og utilgjengeliggjort. Dette

påvirket av hjemmekontor og tiltak i forbindelse med

medførte naturlig nok store utfordringer for selskapet

koronapandemien. Teams brukes som arbeidsverktøy

og kriseberedskap og beredskapsplaner ble satt i verk.

både for prosjektrapportering, informasjonsdeling og

Driften kom raskt opp igjen takket være back-up og det

kommunikasjonsplattform. Der det har vært noe forsin-

faktum at selskapet hadde flyttet mye administrativ drift

kelser i forhold til opprinnelige planer, har dette vært

over på den skybaserte plattformen Microsoft Teams.

knyttet til at man har sikret gode beslutninger ved å
gjøre ekstra utredning og evaluering av alternative kon-

Hendelsen berørte heldigvis i svært liten grad verken

septer. Mange av prosjektene vil fortsette i 2021.

kunder eller andre eksterne samarbeidspartnere, og
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HENDELSER 2020

JANUAR

JULI

AUGUST

Avfall Sør angrepet av kryptovirus

«Gratis bokyhylle» – gir nytt liv til brukte bøker

Brann på Mjåvann gjenvinningsstasjon

Kompostering av stillehavsøsters

28. januar logget en ukjent inntrenger seg inn på Avfall Sørs nett
kl. 16.35. En drøy time senere logget inntrengeren seg ut igjen.
Det ble installert et kryptovirus som spredte seg på Avfall Sørs
servere og krypterte alle våre data i løpet av natta. Hendelsen
berørte heldigvis i svært liten grad våre kunder.

Pilotprosjektet i samarbeid med Kristiansand kommune, går ut
på å plassere ut bokhyller med innsamlede bøker fra Avfall Sørs
gjenvinningsstasjoner på lokasjoner som er lett tilgjengelige for
publikum. I Rådhuskvartalet står kunstneren Pelle Brages bokhylle som er laget av gjenbrukte materialer og utformet som en benk.

Kvelden 31. juli oppsto det brann i en restavfallscontainer i en stålhall
på Mjåvann. Det var ingen personskader, men store brannskader på
vegger og tak i sorteringshallen. Brannen skyldes feilsortering, trolig
batterier i restavfall, og derav selvantenning i container. Selvantenning
grunnet feilsortering er for øvrig noe avfallsbransjen sliter mye med.

Avfall Sør deltok på et småskalaprosjekt i regi av
Statsforvalteren med innsamling og behandling av
stillehavsøsters. Frivillige plukket og samlet opp
stillehavsøsters i Søgne og Randesund og containerne ble
transportert til Støleheia for nedkverning og kompostering.

MARS

APRIL

SEPTEMBER

OKTOBER

Avfall Sør stenger to gjenvinningsstasjoner

Flytting av gammelt husholdningsdeponi

Mobil gjenvinningsstasjon i Finsland

Som følge av koronapandemien har Avfall Sør valgt å holde
gjenvinningsstasjonene i Sørlandsparken og Høllen Vest stengt
fra fredag 13. mars og Mjåvann Bruktbutikk stengt fra mandag
16. mars. Totalt var gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken
stengt i 13 arbeidsdager.

På Monan i Søgne fjernes store mengder gravemasser for
å gjøre plass til ny E39. Deler av massene stammer fra en
gammel søppelfylling med husholdningsavfall fra innbyggerne
i Søgne. Avisene på bildet er fra 70-tallet og er lite nedbrutt.
Massene endte opp på Avfall Sørs deponi på Støleheia.

Avfall Sør, i samarbeid med Kristiansand kommune,
avholdte den årlige avfallsaksjonen for innbyggere i
Finsland i form av et mobilt avfallsmottak. Aksjonen
skapte et stort engasjement blant innbyggerne som
leverte inn ombrukbare ting og avfall til gjenvinning.

6. oktober gjennomførte Grønt Punkt Norge kvalitetsrevisjon av
plastemballasje fra husholdningene hos Avfall Sør. Resultatet var
3,9 % feilsortering, noe som er meget bra. Forrige undersøkelse fra
2019 viste om lag 10 % feilsortering. Resultatet gjør at Avfall Sør får
høyeste sats i godtgjørelse fra Grønt Punkt Norge en periode, og er
en konsekvens av god sortering fra innbyggerne i kommunene.

MAI
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JUNI

NOVEMBER

DESEMBER

Besøksrekord på gjenvinningsstasjoner

Hytterenovasjon i ny profil

Scenekompaniet besøkte barneskoler

TV-aksjonen 2020 — Et hav av muligheter

I mai hadde vi besøksrekord med 17 444 og 16 049 kundebesøk
på henholdsvis Sørlandsparken og Mjåvann gjenvinningsstasjon.
Dagene med mest besøk var mandag 4. mai med 1 054
kundebesøk i Sørlandsparken (som var åpen i 12 timer), og lørdag
2. mai med 931 kundebesøk på Mjåvann (som var åpen i 7 timer).

Ny profil for hytterenovasjon ble klart på Tømmerstø
brygge før sommerturistene inntok landsdelen. Resten av
hytterenovasjonen blir omprofilert før neste sesong.

«Småskoletrinnets elever tok nærmest helt av
underveis i forestillingen Rundt og rundt. Lærerikt og
engasjerende rundt et samfunnsaktuelt tema for den
oppvoksende slekt – det er de som skal arve jorden.
Makan til flott forestilling skal en lete lenge etter.»
Anne-Lise Stangenes, lærer på Lovisenlund skole

Avfall Sør, Returkraft og Norsk Gjenvinning var lokale
støttespillere og gikk sammen om bidrag til en utstilling på
torvet i Kristiansand. En plastkube på 826 kilo illustrerte
hvor mye marint avfall som samles inn av frivillige hver uke
i Kristiansand og Vennesla. Målet med utstillingen var å
engasjere innbyggerne til å rydde i nærområdene.

Foto: Anne-Lise Stangenes
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Andre datter- og deleide selskaper
AVFALL SØR NÆRING AS

AVFALL SØR EIENDOM AS

STØLEHEIA PUKKVERK AS

RETURKRAFT AS

Næringsselskap i
Avfall Sør-konsernet

Eiendomsselskap i
Avfall Sør-konsernet

Avfall Sør Holding AS
eier 50 %

Avfall Sør Holding AS
eier 49,9 %

Selskapet er et heleid datterselskap av Avfall Sør

Selskapet er et heleid datterselskap av Avfall Sør

Avfall Sør Holding AS eier og driver Støleheia Pukkverk

Returkraft er et energigjenvinningsanlegg for restavfall

Holding AS. Selskapets virksomhet er å drive mottak

Holding AS. Selskapets formål er å eie, drifte, leie

sammen med TT Anlegg AS. Støleheia Pukkverk pro-

og farlig avfall. Anlegget ligger på Langemyr nord for

og salg av tjenester knyttet til næringsavfall til deponi

ut og videreutvikle eiendommer. Selskapet eier to

duserer og selger subbus, maskingrus, pukk, grovknust

Kvadraturen i Kristiansand. Selskapet er eid av seks

og markedsføring og salg av jordprodukter. Selskapet

tomteområder. På Mjåvann industriområde i Kristiansand

masse og knust asfalt. Pukkverket drives i et område på

kommunale avfallsselskap fra Agder med Avfall Sør som

utfører sin aktivitet på Støleheia Avfallsanlegg i Vennesla

kommune har selskapet et område på ca. 35 mål, hvor

Støleheia avfallsanlegg som kan brukes til fremtidig ut-

største eier med 49,9 %.

kommune.

det er leieinntekter på utleie av arealer, kontorer og

videlse. 2020 var et normalår for pukkverket med jevnlig

lagerbygg. På Sørlandsparken Øst i Lillesand kommune

uttak av masser.

2020 ble et år preget av uforutsigbarhet også for

Omsetningen i selskapet utgjør 15,4 MNOK, og resulta-

har selskapet ca. 35 mål hvor det er leieinntekter på

Returkraft AS. Koronapandemien og hjemmekontor

tet er 3 MNOK etter skatt. Likviditeten i selskapet er

arealer. Tomten i Sørlandsparken skal i hovedsak anvendes

førte til et svært uvanlig år med tanke på mottak av

tilfredsstillende, og egenkapitalandelen er på 46 %.

til gjenvinningsstasjon.

avfall fra husholdningene. Totalt sett gikk tonnasjen fra

Totalkapitalen i selskapet er på 17,6 MNOK.

husholdningene opp og førte til en økning i mottaksavgiften
Selskapets årsresultat viser et overskudd på 2,8 MNOK

på 11 % sammenlignet med budsjett. Mottaksavgiften fra

Styret og daglig leder er tilfreds med selskapets utvikling.

etter skatt. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende,

næringsdelen av selskapet endte noe over budsjett som

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde

og egenkapitalen er på 10,1 MNOK som tilsvarer en

følge av en positiv fraksjonsmiks.

av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og

egenkapitalandel på 26,5 %.

resultat.

Største utfordringen for Returkraft i 2020 var de historisk
Styret og daglig leder er tilfreds med selskapets utvikling.

lave strømprisene i Norge. Strømprisene lå i snitt for året

Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder leies fra Avfall

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde

hele 73 % lavere enn budsjettert. Dette medførte et uvanlig

Sør AS.

av selskapet sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling

stort avvik mot budsjett selv om strømproduksjonen lå tett

og resultat.

opp mot budsjett. Grunnen til at strømproduksjonen ikke
var i henhold til budsjett skyldes en forlenget revisjon.

Selskapet har ingen ansatte – daglig leder leies fra Avfall

Til tross for flere utfordringer som brann, pandemi og

Sør AS.

historisk lave strømpriser, endte årsresultatet på 12,9
MNOK mot budsjettert 14,4 MNOK.
Selvkostfondet i Returkraft var ved inngangen til 2020
på -115,9 MNOK, men med hjelp av ekstra innbetaling
på selvkostfondet fra Agder Renovasjon og Avfall Sør
ble selvkostfondet forbedret med 40,3 MNOK. Ved
utgangen av 2020 var selvkostfondet da på -75,6 MNOK
hvorav Avfall Sørs andel er 41,1 MNOK. Arbeidet med
nedbetalingen av selvkostfondet ligger foran planen og
vil være nedbetalt senest våren 2023.
Returkraft har nok en gang vist at de har svært god
kontroll på miljøaspektet ved anlegget og kan vise til svært
gode renseprosesser.
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Avfall Sør AS

Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER

Note

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Årsregnskap og noter
AVFALL SØR AS

1, 3

2020

2019

225 761 354

197 488 266

17 555 269

12 848 661

243 316 623

210 336 927

103 901 374

77 978 590
60 930 010

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønnskostnad

5

62 803 742

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

8

12 931 393

14 722 986

Annen driftskostnad

5, 8

61 011 163

51 907 799

240 647 672

205 539 384

205 539 384

206 710 706

2 668 951

5 052 608

655 029

1 005 385

2 306 709

3 347 248

20

309 000

-1 641 679

-2 650 863

1 027 272

2 146 679

249 210

495 956

778 062

1 650 723

778 062

1 650 723

778 062

1 650 723

Sum driftskostnader
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSPOSTER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

11

ÅRSRESULTAT
DISPONERINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer
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Avfall Sør AS

Avfall Sør AS

Balanse
EIENDELER

Balanse, forts.
Note

2020

2019

Note

2020

2019

637 000

637 000

637 000

637 000

Annen egenkapital

25 818 048

25 039 986

Sum opptjent egenkapital

25 818 048

25 039 986

26 455 048

25 676 986

EGENKAPITAL

ANLEGGSMIDLER
Utsatt skattefordel

EGENKAPITAL OG GJELD

11

Sum immaterielle eiendeler

2 064 608

1 963 002

Innskutt egenkapital

2 064 608

1 963 002

Aksjekapital

13

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

128 627 670

129 765 837

Maskiner og anlegg

13 566 392

8 883 832

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

24 253 936

25 808 880

166 444 998

164 458 550

3 277 923

3 043 923

Avsetning for forpliktelser

3 277 923

3 043 923

Pensjonsforpliktelser

7

7 607 709

9 020 781

Andre avsetninger for forpliktelser

15

20 038 725

21 951 105

Selvkostfond

14

45 099 363

50 620 891

72 745 797

81 592 778

139 125 000

149 375 000

Sum varige driftsmidler

8

Finansielle anleggsmidler

12

GJELD

Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

SUM EGENKAPITAL

2

SUM ANLEGGSMIDLER

171 787 529

169 465 475

Sum avsetning for forpliktelser
OMLØPSMIDLER
Fordringer

Annen langsiktig gjeld

Kundefordringer

9

12 130 819

13 738 793

Gjeld til kredittinstitusjoner

Andre kortsiktige fordringer

9

17 072 821

17 099 553

Sum annen langsiktig gjeld

139 125 000

149 375 000

29 203 640

30 838 345
Sum langsiktig gjeld

211 870 797

230 967 778

80 251 945

93 637 141

SUM OMLØPSMIDLER

109 455 585

124 475 487

14 957 049

14 363 202

350 816

755 830

SUM EIENDELER

281 243 114

293 940 962

7 325 150

9 378 038

20 284 253

12 799 128

42 917 268

37 296 197

SUM GJELD

254 788 065

268 263 975

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

281 243 114

293 940 962

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

4, 15

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

9

Betalbar skatt

11

Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

54

ÅRSRAPPORT 2020

6, 10

9

ÅRSRAPPORT 2020

55

Avfall Sør AS

Noter til årsregnskapet 2020
NOTE 1

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og God Regnskapsskikk.
Inntektsføring ved salg av varer skjer ved leveringstidspunktet.

Kristiansand 6. mai 2021

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Ole Petter Krabberød
Styrets leder

Arild Ernst Berge
Styrets nestleder

Solveig Robstad
Styremedlem

Lisbeth Andersen
Styremedlem

Arild Andresen
Styremedlem

Lise Solgaard
Styremedlem

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.

Thorlaug Rabbervik
Styremedlem

Rune Torleif Johansen
Styremedlem

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Administrerende direktør

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.
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.
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NOTE 1

REGNSKAPSPRINSIPPER, FORTS.

NOTE 2

Skatt

INVESTERING I AKSJER OG ANDELER
Investeringer i aksjer og andeler består av kjernekapital i Kristiansand kommunale pensjonskasse.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller

Kjernekapitalinnskudd pr. 01.01.

som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig

Kjernekapitalinnskudd i løpet av året

underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende

Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indirekte modellen benyttet.

234 000

Kjernekapitalinnskudd pr. 31.12.

midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet.
Kontantstrømoppstilling

3 043 923

NOTE 3

3 277 923

SALGSINNTEKTER

I kontanter og lignende inngår kun kasse- og bankbeholdninger.
Pr. virksomhetsområde: (tall i hele tusen)

2020

2019

160 177

151 691

8 086

7 000

Leasing

Egenregi – abonnement

Det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing. Driftsmidler finansiert med finansiell

Egenregi – kommunalt næring

leasing er regnskapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. Motposten er medtatt under

Egenregi – Støleheia

16 066

14 922

langsiktig gjeld. Operasjonell leasing kostnadsføres som driftskostnader basert på fakturert

Egenregi – salg franksjoner

12 308

14 758

leasingleie.

Egenregi – andre driftsinntekter

5 807

2 338

Periodisert selvkostresultat

5 522

(17 234)

7

1 878

35 344

34 980

243 317

210 337

Investering i aksjer og andeler

Salg – driftsmidler

Investering i aksjer og andeler bokføres til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Inntekter fra næringsvirksomhet
Sum driftsinntekter

Transaksjoner med nærstående parter
Transaksjoner med nærstående parter er, i tråd med aksjeloven § 3–8, jf. § 3–9, gjennomført til

Selskapets virksomhet foregikk i 2020 i hovedsak i kommunene Vennesla og Kristiansand.

vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Regnskapsføring, klassifisering med mer følger
regnskapslovens generelle prinsipper. Vesentlige avtaler med nærstående foreligger skriftlig.
Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte
regnskapspostene.
Skille mellom selvkostområdet og øvrig virksomhet
Resultatposter fordeles forholdsmessig mellom virksomhetsområdene etter fastsatte
fordelingsnøkler. Grunnlaget for fordelingsnøklene vil variere avhengig av hvilken kostnadsdriver

NOTE 4

BUNDNE MIDLER
I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 3 000 000.
Det inngår også kr 12 721 464 og kr 2 057 787 i bundne midler knyttet til etterdrift av
avfallsdeponiet på Støleheia og finansiell sikkerhet for behandling av farlig avfall, jf. note 15.

som ligger bak den aktuelle post som skal fordeles. For eksempel er både volum- og vektbaserte
fordelingsnøkler benyttet i tillegg til fordeling etter omsetning.
Selskapet følger for øvrig Avfallsforskriftens § 15–4 om separat regnskap for selvkostområdet.
Dette regnskapet er utarbeidet i tråd med veileder for kommunale avfallsgebyr.
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NOTE 5

LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE
(tall i hele tusen)

NOTE 6
2020

2019

47 918

46 209

Innleid bemanning

882

1 337

Godtgjørelse til styre

386

321

Arbeidsgiveravgift

7 418

7 590

Pensjonskostnader

4 818

4 143

Andre personalkostnader

1 382

1 330

62 804

60 930

Lønninger

Sum

FORDRINGER OG GJELD
Fordringer med forfall senere enn ett år

2020

2019

Andre kortsiktige fordringer

0

0

Andre langsiktige fordringer

0

0

Lån til foretak i samme konsern

0

0

Sum

0

0

2020

2019

87 875 000

98 125 000

0

0

87 875 000

98 125 000

Gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner (Kommunalbanken)
Annen langsiktig gjeld (Avfall Sør Holding AS)

Gjennomsnittlig antall årsverk

77,3

78,0

Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Styret

1 369 001

0

0

208 894

181 088

0

43 512

177 585

Lønn
Styrehonorar
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av egenkapitalen.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller
andre nærstående parter.
Honorarer til revisor (alle tall uten mva.):
Godgjørelse til revisor fordeles på følgenede måte:
Honorar lovpålagt revisjon

kr 96 900

Teknisk bistand årsoppgjør

kr 20 400

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

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).

Styreleder har mottatt honorar og møtegodtgjørelse på kr 83 075.
Nestleder har mottatt kr 62 663 i honorar og møtegodtgjørelse
og øvrige styremedlemmer til sammen kr 240 741.

Andre tjenester utenfor revisjonen

Sum

kr 109 100

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.
Pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning
på kr 7 607 709 (inkl. arbeidsgiveravgift). Underdekningen medfører at deti balansen er avsatt for en
forpliktelse på tilsvarende beløp.
2020

2019

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden

6 498 862

6 396 728

Kapitalkostnad av pensjonskostnaden

2 303 583

2 298 607

0

0

Årets brutto pensjonskostnad

8 802 445

8 695 335

Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avkortning oppgjør

-3 486 096

-3 273 571

385 551

369 792

5 701 900

5 791 556

0

-821 655

803 968

816 609

6 505 868

5 786 510

Resultatført aktuarielt tap

kr 226 400

Regnskap (tall uten mva.)

Administrasjonskostnad/rentekostnad

Det er kostnadsført kr 1 099 420 for regnskapsarbeid (inkl. lønn og inkasso, Kristiansand kommune).

Årets pensjonskostnad (inkl. admkost)
Resultatført planendring
Periodisert arbeidsgiveravgift
Årets pensjonskostnad (inkl. aga)
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NOTE 7

PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSKOSTNAD, FORTS.

NOTE 8

VARIGE DRIFTSMIDLER

2020

2019

Brutto påløpt forpliktelse

104 698 500

89 415 137

Pensjonsmidler

-94 469 080

-81 509 106

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift

10 229 420

7 906 031

1 442 348

1 114 750

11 671 768

9 020 781

-3 561 839

0

Anskaffelseskost pr. 31.12

-502 220

0

7 607 709

9 020 781

940 128

1 114 750

2020

2019

Diskonteringsrente

2,30 %

1,80 %

Lønnsregulering

2,25 %

2,25 %

Pensjonsregulering

1,24 %

1,24 %

G-regulering

2,00 %

2,00 %

Forventet avkastning

3,80 %

4,20 %

Operasjonell leasing/leieavtaler:

Arbeidsgiveravgift

14,1 %

14,1 %

Selskapet har kostnadsført leie av bygg med kr 5 462 000.

106

93

45,47

48,62

Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse inkl arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga
Balanseført nto forpliktelse/(midler) etter aga
Herav balanseført aga

Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:

Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning
Gjennomsnittlig alder

Maskiner
og anlegg

Biler,
inventar osv.

Sum

201 355 310

26 728 663

60 313 437

288 397 410

Tilgang driftsmidler

6 391 998

5 761 092

2 764 752

14 917 841

Avgang driftsmidler

0

0

0

0

207 747 308

32 489 755

63 078 189

303 315 252

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.

74 807 974

18 923 363

38 824 251

132 555 588

Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.

4 314 664

0

0

4 314 664

Reverserte nedskrivninger pr. 31.12.

0

0

0

0

128 624 670

13 566 392

24 253 936

166 444 998

7 533 165

1 078 532

4 319 696

12 931 393

0

0

0

0

25 år

6–10 år

3–10 år

lineær

lineær

lineær

Anskaffelseskost pr. 01.01.

Balanseført verdi pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Forventet økonomisk levetid
Metode

Det er kostnadsført kr 8 194 000 i leasing av maskiner, containere og transportmidler.

NOTE 9

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

Bygg

MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN
Kundefordringer

Avstemming:

(tall i hele tusen)

2020

2019

2020

2019

1 008

411

0

226

852

429

0

0

1 860

840

0

226

Balanseført nto forpliktelse UB i fjor

9 020 781

Foretak i samme konsern

Resultatført pensjonskostnad inkl. adm.kostn.

6 505 868

Tilknyttet selskap

Aga innbetalt premie/tilskudd
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.
Resultatført planendring og estimatendring
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år

-978 589

Andre fordringer

Sum

-6 940 350
Langsiktig gjeld

0
7 607 709

(tall i hele tusen)

Leverandørgjeld

2020

2019

2020

2019

Foretak i samme konsern

0

0

130

194

Tilknyttet selskap

0

0

3 410

4 032

Sum

0

0

3 540

4 226

Annen kortsiktig gjeld
(tall i hele tusen)
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2020

2019

Foretak i samme konsern

0

0

Sum

0

0

ÅRSRAPPORT 2020

63

NOTE 11

NOTE 10

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt

GJELD OG ANDRE FORPLIKTELSER

2020

2019

-9 000 194

-8 301 967

-39 632

-49 540

0

0

-344 757

-571 233

0

0

Sum forskjeller som utlignes

-9 384 583

-8 922 740

Utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-)

-2 064 608

-1 963 002

Anleggsmidler
Gevinst og tapskonto

Langsiktig gjeld er kr 139,125 mill pr. 31.12. Gjelda består av to lån i Kommunalbanken
som er sikret med kommunale garantier.

Omløpsmidler
Pensjonsforpliktelse
Garantiavsetning

Gjenværende avdragstid på lånene i Kommunalbanken er ca. 11 og 16 år.
Renten på begge lån pr. 31.12. var nominelt 1,25 %.

NOTE 11

SKATT, FORTS.

SKATT
NOTE 12

EGENKAPITAL

Selskapet har fra 01.01.2014 innarbeidet regnskapsmessig skille mellom konkurranseutsatt
virksomhet og egenregivirksomhet for eierkommunene. Selskapets andel av konkurranseutsatt
virksomhet blir skattelagt. Skatteberetningen under gjelder den konkurranseutsatte virksomheten.
Egenkapital 01.01.
Årets skattekostnad fremkommer slik:

2020

2019

350 816

755 830

0

0

Endring i utsatt skatt

-101 606

-259 874

Sum skattekostnad

249 210

495 956

Betalbar skatt
For mye/lite avsatt skatt forrige år

Aksjekapital

Overkursfond

Annen EK

Sum

637 000

0

25 039 986

25 676 986

0

0

778 062

778 062

637 000

0

25 818 048

26 455 048

Årets resultat tilført egenkapital
Egenkapital 31.12.

NOTE 13

AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen består av 1000 aksjer à kr 637, totalt kr 637 000. Det er kun én aksjeklasse.

Avstemming av årets skattekostnad og skatt beregnet med nominell skattesats
Årets totale skattekostnad

249 210

Beregnet skatt av resultat før skatt (22 %)

226 000

Avvik

23 209

23 209

Sum forklaring

23 209

Betalbar skatt
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Fremførbart underskudd
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
22 % skatt
Godtgjørelse på mottatt utbytte
Sum betalbar skatt iht. resultatregnskap
22 % skatt av netto avsatt konsernbidrag
Betalbar skatt iht. balanse

Næring

Sum

1 027 272

1 027 272

105 505

105 505

0

0

461 843

461 843

1 594 620

1 594 620

350 816

350 816

0

0

350 816

350 816

0

0

350 816

350 816

Eierandel

Stemmeandel

Avfall Sør Holding AS

1 000

100,0 %

100,0 %

Totalt

1 000

100,0 %

100,0 %

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

Avviket forklares med:
Skatt på permanente forskjeller

Antall aksjer

Eierstruktur

NOTE 14

SELVKOSTFOND
Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal regulere virksomhetens selvkostfond. Selvkost
beregnes for den ikke konkurranseutsatte delen av virksomheten. Selvkostfondet viser om forbrukerne
har betalt for lite eller for mye for avfallstjenester. Selskapet inngått avtale med eierkommunene om
innsamling, mottak og behandling av næringsavfall. Avtalen følger regelverket for utvidet egenregi.
Selvkostberegninger – samlet
Regnskapsmessig årsresultat
Korrigert for finansposter
Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)
Alternativkostnad selvkostfond
Selvkostresultat
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2020

2019

-5 701 702

17 470 265

1 246 945

1 940 053

-1 770 402

-2 944 134

703 630

767 897

-5 521 529

17 234 079
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NOTE 14

SELVKOSTFOND, FORTS.

NOTE 14
2020

2019

Saldo selvkostfond 1.1.

50 620 891

33 386 812

Årets selvkostresultat

-5 521 529

17 234 079

45 099 363

50 620 891

2020

2019

-4 981 269

18 029 608

1 246 945

1 940 053

-1 770 402

-2 944 135

700 627

750 463

Selvkostresultat

-4 804 098

17 775 989

Saldo selvkostfond 01.01.

50 404 836

32 628 847

Årets selvkostresultat

-4 804 098

17 775 989

Saldo selvkostfond 31.12.

45 600 738

50 404 836

Inngående balanse pr. 01.01.

127 087 549

118 945 624

Årets bokførte investeringer

Saldo selvkostfond 31.12.
Selvkostberegning – husholdningsrenovasjon
Regnskapsmessig årsresultat
Korrigert for finansposter
Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)
Alternativkostnad selvkostfond

SELVKOSTFOND, FORTS.
Nedgangen i restavfallsmengden fører til forsinket nedbetaling av Returkraft AS sitt negative
selvkostfond. For å sikre forutsigbarhet i nedbetalingene ble eierselskapene fra 01.01.20 enige om
en løsning med variabelt prispåslag per tonn levert restavfall. Avfall Sør AS sin andel av det negative
selvkostfondet vil være nedbetalt innen utgangen av år 2022.
Selvkostberegning – kommunalt næringsavfall

2020

2019

-720 434

-559 343

Korrigert for finansposter

0

0

Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)

0

0

3 003

17 433

-717 431

-541 909

Saldo selvkostfond 01.01.

216 056

757 965

Årets selvkostresultat

-717 431

-541 909

Saldo selvkostfond 31.12.

-501 375

216 056

Regnskapsmessig årsresultat

Alternativkostnad selvkostfond
Selvkostresultat

Kommunalt
næringsavfall

2016

2017

2018

2019

2020

10 460 844

19 113 420

Selvkostfond 1.1.

0

-419 361

1 234

757 965

216 056

Korreksjon investeringer tidligere år

0

0

Selvkostresultat

-419 361

420 595

756 731

-541 909

-717 431

Bokført verdi av solgte driftsmidler

0

-57 398

Årets avskrivninger/nedskrivninger

-9 901 841

-10 914 097

Selvkostfond 31.12.

-419 361

1 234

757 965

216 056

-501 375

Utgående balanse pr. 31.12.

127 646 552

127 087 549

Grunnlag for beregning av alternativkostnad (IB+UB)/2

127 367 050

123 016 587

1,39 %

2,30 %

Rente (alternativkostnad)

NOTE 15

AVSLUTING OG ETTERDRIFT DEPONI SAMT FINANSIELL SIKKERHET FOR FARLIG AVFALL

I henhold til retningslinjer for selvkostberegning skal over- eller underskudd i selvkostregnskapet
dekkes innen 3–5 år.

Avslutning og etterdrift av deponiet
Etter avtale med Statsforvalteren i Agder skal det avsettes et årlig beløp til en sperret rentebærende
bankkonto for å sikre tilstrekkelige midler til å håndtere avslutning og etterdrift av deponiet.

Husholdningsrenovasjon

Hvert 4 år gjør Avfall Sør en beregning av forpliktelse knyttet til avslutning og etterdrift av deponi.
En endring i beregnet forpliktelse gjenspeiles i en justering av det årlige beløpet som innbetales på konto.
Dermed vil beløp på den sperrede konto tilsvare forpliktelsen når endelig avslutningstidspunkt kommer.

Selvkostfond 01.01.
Selvkostresultat
Selvkostfond 31.12

2016

2017

2018

2019

2020

10 846 516

16 881 967

16 066 495

32 628 847

50 404 836

6 035 451

-815 472

16 562 352

17 775 989

-4 804 098

16 881 967

16 066 495

32 628 847

50 404 836

45 600 738

Pr 31.12.2020 var kr 5 226 946 av selvkostfondet oppstått minst 5 år tidligere, per boenhet/hytte
utgjør dette kr 91.
Restavfall mv. fra husholdningene leveres til behandling hos Returkraft AS basert på tildelt enerett.
Returkraft AS hadde pr. 31.12.2020 et underskudd i selvkostregnskapet på 75,6 mill kr, hvorav
Avfall Sør AS er solidarisk ansvarlig for sin beregnede andel av gjelden på 41,1 mill kr.
Dersom selvkostfondet i Avfall Sør AS ses i sammenheng med selskapets beregnede andel av underskuddet i Returkraft AS, har Avfall Sør AS et overskudd i selvkost totalt sett på rundt 4,5 mill kr.

Pr. 31.12.2020 står det kr 12 721 464 på denne kontoen.
I tillegg til midlene på sperret konto har Avfall Sør pr. 31.12.20 satt av kr 7 402 407 til å dekke
delavslultninger av deponiet. Delavslutniner av deponiet dekkes av selskapet fortløpende.
Det gjøres en årlig avsetning av midler til delavslutninger basert på forbrukt deponikapasitet.
Når det gjennomføres delavslutninger benyttes disse midlene.
Til sammen er det avsatt kr 20 038 725 til delavslutninger, avslutning og etterdrift av deponiet.
Finansiell sikkerhet for mellomlagring og håndtering av farlig avfall
Det ble i desember 2017 inngått kontopantavtale med Fylkesmannen i Agder om avsetning av
kr 2 000 000 på rentebærende konto som finansiell sikkerhet for mellomlagring og håndtering av farlig
avfall på Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner. Selskapet legger til grunn en ny vurdering av beløpet
samtidig med gjennomgangen av avsetning til etterdrift av deponiet – første gang høsten 2020.
Pr 31.12.2020 står det kr 2 057 787 på denne kontoen.

66

ÅRSRAPPORT 2020

ÅRSRAPPORT 2020

67

Avfall Sør Holding AS

Resultatregnskap
KONSERN

KONSERN

2020

2019

230 434 521
18 816 333

Årsregnskap og noter
AVFALL SØR HOLDING AS

0
249 250 854

202 943 142 Salgsinntekt

MORSELSKAP

MORSELSKAP

NOTE

2020

2019

1, 2, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

14 132 478 Annen driftsinntekt
0 Gevinst ved avgang driftsmidler
217 075 620 Sum driftsinntekt

-103 149 427

-78 169 523 Varekostnad

-65 062 306

-62 884 652 Lønnskostnad

5

-919 548

-776 708

-13 146 338

-14 922 986 Ordinære avskrivninger

7

0

0

7

0

0

5

-597 107

-200 998

-1 516 655

-977 706

8

3 000 000

6 000 000

8

200 000

125 000

0

0

9

1 014 978

1 295 774

8

0

4 990 000

0
-58 887 720
9 005 063

0 Nedskrivninger
-51 150 677 Andre driftskostnader
9 947 782 Driftsresultat
Finansinntekter og- kostnader

0

0 Inntekt på investering i datterselskap

9 779 810

9 014 244 Inntekt på investering i tilknyttet selskap

0

0 Renteinntekt fra foretak i samme konsern

1 845 340
0
0
-3 639 560
16 990 653
-1 610 028
15 380 625
0

2 383 006 Renteinntekter og andre finansinntekter
0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler
0 Kostnader på investering i datterselskap
-4 831 845 Rentekostnader og andre finanskostnader
16 513 187 Ordinært resultat før skattekostnad
-1 741 443 Skattekostnad på ordinært resultat
14 771 744 Ordinært resultat
0 Ekstraordinær inntekt

15 380 625

14 771 744 Årsresultat

15 380 625

14 771 744 Konsernets årsresultat

0

13

0

0

-690 191

-790 406

2 008 132

10 642 662

-24 964

495

1 983 168

10 643 157

0

0

1 983 168

10 643 157

-2 016 832

10 643 157

4 000 000

0

0 Minoritetens årsresultat
Overføringer

11 380 625
4 000 000

ÅRSRAPPORT 2020

0 Avsatt utbytte

0

0 Avsatt tilleggsutbytte

0

0

0

0 Avsatt konsernbidrag

0

0

1 983 168

10 643 157

15 380 625
68

14 771 744 Overført til/fra annen egenkapital

14 771 744 Sum overføringer
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Avfall Sør Holding AS

Balanse
KONSERN

KONSERN

2020

MORSELSKAP MORSELSKAP

2019 EIENDELER

NOTE

2020

2019

KONSERN
2020

0
0

13

0

0

0 Prosjektutviklingskostnader og rettigheter

0

0

0 Sum immaterielle eiendeler

0

0

209 801 307 Bygninger og tomter

13 566 392
24 253 936

8 883 832 Maskiner og anlegg
25 808 880 Drifttsløsøre, inventar og kontormaskiner

30 000 000

30 000 000 Aksjekapital ( 300 000 aksjer à 100 )

30 000 000

30 000 000 Sum innskutt egenkapital

2020

2019

7

0

0

7

0

0

7

0

0

0

0

259 977 915 244 494 019 Sum varige driftsmidler

17

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

0

0

Opptjent egenkapital
0

Varige driftsmidler
222 157 587

NOTE

MORSELSKAP

Innskutt egenkapital

Immatrielle eiendeler
0 Utsatt skattefordel

2019 EGENKAPITAL OG GJELD

MORSELSKAP

Egenkapital

ANLEGGSMIDLER
0

KONSERN

0 Fond for vurderingsforskjeller

136 336 446

124 955 821 Annen egenkapital

48 741 901

50 758 732

136 336 446

124 955 821 Sum opptjent egenkapital

48 741 901

50 758 732

0

0

14

78 741 901

80 758 732

13

1 320

825

6

0

0

0
166 336 446

0 Minoritetsintereser
154 955 821 Sum egenkapital

Finansielle anleggsmidler
0

0 Investering i datterselskap

8

0

0 Lån til foretak i samme konsern

10

50 162 110

50 162 110

0

0

GJELD
Avsetning for forpliktelser

52 843 828

43 264 019 Investering i tilknyttet selskap

8

5 495 500

5 495 500

11 435 490

36 812 177

36 812 177 Lån til tilknyttet selskap

10

36 812 177

36 812 177

7 607 709

0

0

20 038 725

21 951 105 Avsetning- og etterdrift deponi

16

0

0

15

0

0

1 320

825

9

11 537 194 Utsatt skatt
9 020 781 Pensjonsforpliktelser

3 277 923

3 043 923 Investeringer i aksjer og andeler

0

0 Obligasjoner og andre fordringer

0

0

45 099 363

50 620 891 Selvkostfond

92 933 928

83 120 119 Sum finansielle anleggsmidler

92 469 787

92 469 787

84 181 287

93 129 971 Sum avsetninger for forpliktelser

92 469 787

92 469 787

18

0

0

352 911 843 327 614 138 Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
126 320

196 860 Varer
Fordringer

13 487 251

14 282 982 Kundefordringer

12

0

20 000

19 463 159

19 528 681 Andre fordringer

12

4 363 046

7 450 784

32 950 410

33 811 663 Sum fordringer

4 363 046

7 470 784

Investeringer
0

0 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner

0

0

0

0 Sum investeringer

0

0

10 464 328

5 885 850

14 827 374

13 356 634

107 297 161

105 826 421

107 768 491 115 484 605 Bankinnskudd, kontanter og lignende
140 845 221 149 493 128 Sum omløpsmidler
493 757 064 477 107 266 SUM EIENDELER
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Avfall Sør Holding AS

Avfall Sør Holding AS – konsern

Balanse, forts.
KONSERN

Noter til årsregnskapet 2020

KONSERN

2020

2019 EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

MORSELSKAP

MORSELSKAP

2020

2019

184 369 500 Gjeld til kredittinstitusjoner

10,11

24 239 810

24 734 500

0

0 Ansvarlig lånekapital

0

0

0

0 Øvrig langsiktig gjeld

0

0

24 239 810

24 734 500

0

0

189 824 801

184 369 500 Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

0

0 Gjeld til kredittinstitusjoner

19 817 026

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

Annen langsiktig gjeld
189 824 801

NOTE 1

Inntektsføring av varer og tjenester skjer ved levering/utførelsen.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Avfall Sør Holding 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

20 246 796 Leverandørgjeld

12

86 725

99 729

1 711 732

1 997 463 Betalbar skatt

13

24 469

0

7 325 150

9 456 929 Skyldig offentlige avgifter

0

0

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets

14

4 000 000

0

anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet,

12

202 936

232 635

som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Med identifiserbare

4 314 130

332 364

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

28 555 260

25 067 689

107 297 161

105 826 421

4 000 000

0 Utbytte

20 560 622

12 950 786 Annen kortsiktig gjeld

53 414 530

44 651 974 Sum kortsiktig gjeld

327 420 618

322 151 445 Sum gjeld

493 757 064

477 107 266 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

morselskapet.

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

Kristiansand 06. mai 2021

anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Ole Petter Krabberød
Styrets leder

Arild Ernst Berge
Nestleder

Lisbeth Andersen
Styremedlem

Lise Solgaard
Styremedlem

Solveig Robstad
Styremedlem

Arild Andresen
Styremedlem

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.

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Administrerende direktør

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.
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NOTE 1

REGNSKAPSPRINSIPPER, FORTS.
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.

NOTE 2

ENDRING AV REGNSKAPSPRISIPP

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til anskaffelseskost

Selskapet har ikke endret noen av sine regnskapsprinsipper.

og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres
som annen finansinntekt.

NOTE 3

SALGSINNTEKTER

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over

Selskapet har kun salgsinntekter fra et virksomhetsområde og innenfor et begrenset

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.

NOTE 4

Pensjoner

BUNDNE MIDLER
I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr 0 i morselskapet, og med kr 3 000 000
på konsernnivå for bundne skattetrekksmidler.

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

På konsernnivå inngår kr 12 721 464 og kr 2 057 787 i bundne midler knyttet til etterdrift av
avfallsdeponiet på Støleheia og finansiell sikkerhet for behandling av farlig avfall, jfr note 16.

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

NOTE 5

LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer

Morselskapet

mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring

(tall i hele tusen)

ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet.

Konsernet

2020

2019

2020

2019

Lønn

0

0

50 445

48 842

Avsatt bonus

0

0

0

0

Innleid bemanning

463

398

0

0

Leasing

Godtgjørelse til styret

451

362

999

980

Det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing. Driftsmidler finansiert med finansiell leasing er

Arbeidsgiveravgift

0

0

7 418

7 590

regnskapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. Motposten er medtatt under langsiktig gjeld.

Pensjonskostnader, inkl AFP

0

0

4 818

4 143

Operasjonell leasing kostnadsføres som driftskostnader basert på fakturert leasingleie.

Andre personalkostnader

6

17

1 382

1 330

920

777

65 062

62 885

Transaksjoner med nærstående parter
Transaksjoner med nærstående parter i Norge er, i tråd med aksjeloven §3-8, jfr §3-9, gjennomført
til vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Regnskapsføring, klassifisering med mer følger
regnskapslovens generelle prinsipper. Vesentlige avtaler med nærstående foreligger skriftlig.
Kontantstrømoppstilling

Sum

Antall årsverk er 0 i morselskapet og 77,3 i konsernet totalt.
Daglig leder
Daglig leder er innleid fra datterselskapet Avfall Sør AS. Det er i 2020 kostnadsført kr 380 000 for
innleie av daglig leder.

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.
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Styret
Det er kostnadsført kr 451 265 (inkl aga) i honorar og møtegodtgjørelse til styret i 2020.
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.
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NOTE 5

LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG LÅN TIL ANSATTE, FORTS.
Honorarer til revisor (alle tall uten mva.):

NOTE 6

Morselskapet

Konsernet

Lovpålagt revisjon

kr 25 500

kr 152 600

Teknisk bistand årsoppgjør

kr 25 800

kr 59 500

Andre tjenester utenfor revisjon

kr 30 925

kr 178 450

Sum

kr 82 225

kr 390 550

PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSKOSTNAD, FORTS.
31.12.2020

31.12.2019

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

104 698 500

89 415 137

Pensjonsmidler

-94 469 080

-81 509 106

Netto forpliktelse før arb.avgift

10 229 420

7 906 031

1 442 348

1 114 750

11 671 768

9 020 781

-3 561 839

0

-502 220

0

0

0

7 607 709

9 020 781

940 128

1 114 750

Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser:

2020

2019

Diskonteringsrente

2,30%

1,80%

Lønnsregulering

2,25%

2,25%

Pensjonsregulering

1,24%

1,24%

G-regulering

2,00%

2,00%

Forventet avkastning

3,80%

4,20%

Arbeidsgiveravgift

14,1 %

14,1 %

106

93

Gjennomsnittlig alder

45,47

48,62

2020

2019

Arbeidsgiveravgift
Netto forpliktelse inkl aga

Det er i morselskapet kostnadsført kr 62 028 for regnskapsførsel fra regnskapstjenesten i
Kristiansand kommune.

Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga
Ikke resultatført planendringer

NOTE 6

Balanseført nto forpliktelse (midler) etter aga

PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSKOSTNAD

Herav balanseført aga

Morselskapet har ingen ansatte, og er således ikke pliktig til å opprette en pensjonsordning.
Konsern
De selskapene i konsernet som har ansatte, 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.

Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning

Pensjonsmidlene dekker foreløpig ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser, da det er en underdekning i konsernet på kr 7 607 706 (arbeidsgiveravgift). Underdekningen medfører en latent fremtidig
forpliktelse.
Konsernet

2020

2019

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden

6 498 862

6 396 728

Avstemming konsern:

Kapitalkostnad av pensjonskostnaden

2 303 583

2 298 607

Balanseført nto forpliktelse UB i fjor

9 020 781

11 409 070

0

0

Resultatført pensjonskostnad inkl. adm.kostn.

6 505 868

5 786 510

8 802 445

8 695 335

Resultatført aktuarielt tap
Årets brutto pensjonskostnad

Aga innbetalt premie/tilskudd
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.

Resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør
Resultatført andel aktuarielt tap(gevinst) v/avkortning/oppgjør
Resultatførte estimatendringer og avvik
Administrasjonskostnad/rentekostnad
Netto pensjonskostnad (inkl administrasjon)
Resultatført planendring
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad (inkl aga)
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0

0

-3 486 096

-3 273 571

0

0

385 551

369 792

5 701 900

5 791 556

0

-821 655

803 968

816 609

6 505 868

5 786 510

Resultatført planendring og estimatendring
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år

-978 589

-1 010 207

-6 940 350

-7 164 591

0

0

7 607 709

9 020 781

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen
forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
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NOTE 7

VARIGE DRIFTSMIDLER

NOTE 9

AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M V
Aksjene i Rekom AS er i 2019 solgt med et regnskapsmessig tap på kr 298 557.

Maskiner
anlegg og
utstyr

Konsernet

Tomt, bygg
og anlegg

Biler,
inventar osv.

Anskaffelseskost pr. 01.01

283 323 970

26 728 663

60 313 437

310 874 856

Tilgang driftsmidler

20 104 389

5 761 092

2 764 752

28 630 233

Avgang driftsmidler

0

0

0

0

Sum

Konsernet:
Investeringer i aksjer og andeler består av kjernekapital i Kristiansand kommunale pensjonskasse.
Kjernekapitalinnskudd pr 01.01

3 043 923

Kjernekapitalinnskudd i løpet av året
Anskaffelseskost pr. 31.12.

303 428 359

32 489 755

63 078 189

398 996 303

Akk. avskrivninger pr. 31.12.

76 956 108

18 923 363

38 824 251

134 703 722

Akk. nedskrivninger pr. 31.12.

4 314 664

0

0

4 314 664

Rev. nedskrivninger pr. 31.12.

0

0

0

0

Balanseført verdi pr. 31.12.

222 157 587

13 566 392

24 253 936

259 977 915

7 748 110

1 078 532

4 319 696

13 146 337

0

0

0

0

0–33 år

5–10 år

3–10 år

lineær

lineær

lineær

234 000

Kjernekapitalinnskudd pr 31.12.

NOTE 10

3 277 923

FORDRINGER OG GJELD
Morselskapet

Årets avskrivning
Årets nedskrivning
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsmetode

(tall i hele tusen)
Lån til foretak i samme konsern
Lån til tilknyttet selskap
Andre langsiktige fordringer
Sum

NOTE 8

DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE SELSKAP

Gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner

Investeringer i datterselskaper og tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Annen langsiktig gjeld
Sum

Forretn.
adresse

Anskaffelseskost

Bokført
verdi

Resultat
e. skatt

Egenkap.
31.12

Eierandel

Avfall Sør Eiendom AS

Kr.sand

48 508 688

48 008 688

2 800 202

10 063 974

100 %

Avfall Sør AS

Kr.sand

644 644

644 644

778 062

26 455 048

100 %

Avfall Sør Næring AS

Kr.sand

477 356

1 508 778

2 953 383

8 148 717

100 %

Firma

Støleheia Pukkverk AS
Returkraft AS
Sum

Vennesla

505 500

505 500

929 167

5 618 170

50 %

Kr.sand

4 990 000

4 990 000

18 667 784

100 270 026

49,9 %

55 657 610

26 128 598

150 555 935

NOTE 11

Konsernet

2020

2019

2020

2019

0

0

0

0

36 812

36 812

36 812

36 812

0

20

0

0

36 812

36 832

36 812

36 832

2020

2019

2020

2019

20 300

20 828

128 703

126 507

0

0

0

0

20 300

0

128 703

126 507

GJELD OG ANDRE FORPLIKTELSER
Morselskapet har langsiktig gjeld på kr 24,240 mill per 31.12. Det er stillet sikkerhet for lånet
i eiendommene til datterselskapet Avfall Sør Eiendom AS.
Datterselskapet Avfall Sør AS sin langsiktige gjeld er på kr 139,125 mill per 31.12. Gjelden består av
to lån i Kommunalbanken som er sikret med kommunale garantier.
Datterselskapet Avfall Sør Eiendom AS sin langsiktige gjeld er på kr 26,460 mill per 31.12.
Det er også her stillet sikkerhet for lånet i eiendommene til Avfall Sør Eiendom AS.
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NOTE 12

MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

NOTE 13

Kundefordringer
(tall i hele tusen)

Andre fordringer

Selskapet

2020

2019

2020

2019

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt

Foretak i samme konsern

0

20

3 000

6 029

Tilknyttet selskap

0

0

1 282

20

20

4 282

Sum

Leverandørgjeld

NOTE 13

SKATT, FORTS.

2020

2019

2020

2019

Anleggsmidler

0

0

52 188 072

52 846 539

1 397

Omløpsmidler

0

0

0

0

7 426

Pensjonsforpliktelse

0

0

-344 757

-571 233

Overført pensjonsforpliktelse
ASH 01.01.

0

0

0

0

6 000

3 750

6 000

3 750

Gevinst- og tapskonto

0

0

130 188

162 735

Fremførbart underskudd

0

0

0

0

Sum forskjeller som utlignes

6 000

6 000

51 979 503

52 441 791

Utsatt skatt(+) /utsatt skattefordel (-)

1 320

1 320

11 435 490

11 537 194

Aksjekapital

Overkursfond

Annen EK

Sum

30 000

0

50 759

80 759

Annen kortsiktig gjeld

2020

2019

2020

2019

Foretak i samme konsern

0

99

203

203

Tilknyttet selskap

0

0

0

0

Sum

0

99

203

203

Inntektsført utbytte fra tilknyttet selskap

NOTE 14

SKATT
Selskapet
Årets skattekostnad fremkommer slik:

EGENKAPITAL
Morselskapet (tall i hele tusen)

Konsernet

Egenkapital 01.01.

2020

2019

2020

2019

24 469

0

1 711 732

1 997 463

Avsatt utbytte

0

0

-4 000

-4 000

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

1 983

1 983

Endring i utsatt skatt

495

-495

-101 704

-256 020

30 000

0

48 742

78 742

Sum skattekostnad

24 964

-495

1 610 028

1 741 443

Betalbar skatt
For mye/lite avsatt skatt forrige år

Selskapet
Betalbar skatt

Egenkapital 31.12.

NOTE 15

Konsernet

SELVKOSTFOND

2020

2019

2020

2019

2 008 132

10 642 662

16 990 654

16 513 187

0

0

0

0

-658

298 848

-9 674 593

-8 595 291

-1 900 000

-5 957 510

3 750

6 000

0

0

Reversering nedskrivning aksjer

0

-4 990 000

0

0

Utnyttelse av fremførbart underskudd

0

0

0

0

Endring midlertidige forskjeller

0

0

464 537

1 161 477

Grunnlag betalbar skatt

0

0

464 537

1 161 477

Korrigert for finansposter

111 224

0

7 780 600

9 079 375

Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)

Ordinært resultat før skatt
Ikke skattepl. resultater
Permanente forskjeller
Inntektsført utbytte
Inntektsført utbytte 3 %

22 % skatt

0

Konsern
Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal regulere virksomhetens selvkostfond.
Selvkost beregnes for den ikke konkurranseutsatte delen av virksomheten. Selvkostfondet viser
om forbrukerne har betalt for lite eller for mye for avfallstjenester. Fra 2017 har selskapet inngått
avtale med eierkommunene om innsamling, mottak og behandling av kommunalt næringsavfall.
Avtalen følger regelverket for utvidet egenregi.
Selvkostberegninger – samlet

2020

2019

-5 701 702

17 470 265

1 246 945

1 940 053

-1 770 402

-2 944 135

703 630

767 897

Selvkostresultat

-5 521 530

17 234 079

Saldo selvkostfond 01.01.

50 620 891

33 386 812

Årets selvkostresultat

-5 521 529

17 234 079

45 099 363

50 620 891

Regnskapsmessig årsresultat

Alternativkostnad selvkostfond
Sum betalbar skatt
iht. resultatregnskap
22 % skatt av netto avsatt konsernbidrag
Betalbar skatt ihht balanse

24 469

0

1 711 732

1 997 463

0

0

0

0

24 469

0

1 711 732

1 997 463

Saldo selvkostfond 31.12.
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NOTE 15

SELVKOSTFOND, FORTS.

NOTE 14

Selvkostberegning – husholdningsrenovasjon

2020

2019

-4 981 269

18 029 608

1 246 945

1 940 053

-1 770 402

-2 944 135

700 627

750 463

Selvkostresultat

-4 804 098

17 775 989

Selvkostresultat

Saldo selvkostfond 01.01.

50 404 836

32 628 847

Saldo selvkostfond 01.01.

Årets selvkostresultat

-4 804 098

17 775 989

Årets selvkostresultat

45 600 738

50 404 836

Regnskapsmessig årsresultat
Korrigert for finansposter
Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)
Alternativkostnad selvkostfond

Saldo selvkostfond 31.12.
Inngående balanse pr 01.01.

127 087 549

118 945 624

Årets bokførte investeringer

10 460 844

19 113 420

Korreksjon investeringer tidligere år

0

0

Bokført verdi av solgte driftsmidler

0

-57 398

Årets avskrivninger/nedskrivninger

-9 901 841

-10 914 097

Utgående balanse pr 31.12.

127 646 552

127 087 549

Grunnlag for beregning av alternativkostnad (IB+UB)/2

127 367 050

123 016 587

1,39%

2,30%

Rente (alternativkostnad)

I henhold til retningslinjer for selvkostberegning skal over- eller underskudd i selvkostregnskapet
dekkes innen 3–5 år.
Husholdningsrenovasjon
Selvkostfond 01.01.
Selvkostresultat
Selvkostfond 31.12.

2016

2017

2018

2019

2020

10 846 516

16 881 967

16 066 495

32 628 847

50 404 836

6 035 451

-815 472

16 562 352

17 775 989

-4 804 098

16 881 967

16 066 495

32 628 847

50 404 836

45 600 738

Pr. 31.12.2020 var kr 5 226 946 av selvkostfondet oppstått minst 5 år tidligere, per boenhet/ hytte
utgjør dette kr 91.
Restavfall mv fra husholdningene leveres til behandling hos Returkraft AS basert på tildelt enerett.
Returkraft AS hadde pr. 31.12.2020 et underskudd i selvkostregnskapet på 75,6 mill kr,
hvorav Avfall Sør AS er solidarisk ansvarlig for sin beregnede andel av gjelden på 41,1 mill kr.
Dersom selvkostfondet i Avfall Sør AS ses i sammenheng med selskapets beregnede andel av underskuddet i Returkraft AS, har Avfall Sør AS et overskudd i selvkost totalt sett på rundt 4,5 mill kr.
Nedgangen i restavfallsmengden fører til forsinket nedbetaling av Returkraft AS sitt negative selvkostfond. For å sikre forutsigbarhet i nedbetalingene ble eierselskapene fra 01.01.20 enige om en
løsning med variabelt prispåslag per tonn levert restavfall. Avfall Sør AS sin andel av det negative
selvkostfondet vil være nedbetalt innen utgangen av år 2022.
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Selvkostberegning – kommunalt næringsavfall

2020

2019

-720 434

-559 343

Korrigert for finansposter

0

0

Kalkulatorisk rentekostnad (alternativkostnad)

0

0

3 003

17 433

-717 431

-541 909

2020

2019

216 056

757 965

-717 431

-541 909

-501 375

216 056

Regnskapsmessig årsresultat

Alternativkostnad selvkostfond

Saldo selvkostfond 31.12.
Kommunalt
næringsavfall

2016

2017

2018

2019

2020

0

-419 361

1 234

757 965

216 056

Selvkostresultat

-419 361

420 595

756 731

-541 909

-717 431

Selvkostfond 31.12.

-419 361

1 234

757 965

216 056

-501 375

Selvkostfond 01.01.

NOTE 15

AVSLUTING OG ETTERDRIFT DEPONI SAMT FINANSIELL SIKKERHET FOR FARLIG AVFALL
Avslutning og etterdrift av deponiet
Etter avtale med Statsforvalteren i Agder skal det avsettes et årlig beløp til en sperret rentebærende
bankkonto for å sikre tilstrekkelige midler til å håndtere avslutning og etterdrift av deponiet.
Hvert 4. år gjør Avfall Sør en beregning av forpliktelse knyttet til avslutning og etterdrift av deponi.
En endring i beregnet forpliktelse gjenspeiles i en justering av det årlige beløpet som innbetales på konto.
Dermed vil beløp på den sperrede konto tilsvare forpliktelsen når endelig avslutningstidspunkt kommer.
Pr. 31.12.2020 står det kr 12 721 464 på denne kontoen.
I tillegg til midlene på sperret konto har Avfall Sør pr. 31.12.20 satt av kr 7 402 407 til å dekke
delavslultninger av deponiet. Delavslutniner av deponiet dekkes av selskapet fortløpende.
Det gjøres en årlig avsetning av midler til delavslutninger basert på forbrukt deponikapasitet.
Når det gjennomføres delavslutninger benyttes disse midlene.
Til sammen er det avsatt kr 20 038 725 til delavslutninger, avslutning og etterdrift av deponiet.
Finansiell sikkerhet for mellomlagring og håndtering av farlig avfall Det ble i desember 2017
inngått kontopantavtale med Fylkesmannen i Agder om avsetning av kr 2 000 000 på rentebærende
konto som finansiell sikkerhet for mellomlagring og håndtering av farlig avfall på Avfall Sør sine
gjenvinningsstasjoner. Selskapet legger til grunn en ny vurdering av beløpet samtidig med
gjennomgangen av avsetning til etterdrift av deponiet – første gang høsten 2020.
Pr 31.12.2020 står det kr 2 057 787 på denne kontoen.
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