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Pose og pølsefest ved borettslag på Klyve Julegaveinnpakkingsstand på Arkaden

DEPONI 4 %

MATERIAL-
GJENVINNING 36 %

ENERGI-
GJENVINNING 60 %

Det ble totalt samlet inn 60 558 tonn 

avfall, fordelt som følger:

•  22 144 tonn fra husholdninger og 

fritidseiendommer

•  1159 tonn glass- og metallemballasje 

fra returpunktene

•  32 716 tonn fra gjenvinningsstasjonene

•  538 tonn fra kommunale virksomheter

INNSAMLET AVFALL 2015

Avfall i fra husholdning/fritidseiendom 

og offentlige virksomheter fordelt på 

behandlingsløsning.



DETTE ER RENOVASJON I GRENLAND IKS
Renovasjon i Grenland er navnet de fire grenlandskommunene har gitt 

 renovasjonssamarbeidet . Kommunene har samarbeidet om renovasjons-

ordningene siden høsten 1990 .

I mars 2014 ble Renovasjon i Grenland etablert som et inter kommunalt 

selskap . Målet er økt effektivitet, bedre renovasjonsordninger, rimeligere 

innkjøp etc, som den enkelte kommune ikke kunne fått til alene . 

Renovasjon i Grenland håndterer avfallet til ca 105 000 innbyggere i Bamble, 

Porsgrunn, Siljan og Skien kommune .

Det er sju ansatte i Renovasjon i Grenland per 01 .01 .2015 .

EIERNE
Eierandelene i RiG IKS:

Skien:  50,31 %
Porsgrunn:  33,85 %
Bamble:  13,51 %
Siljan:  2,33 %

Eierstyringen skjer gjennom 
representantskapet, som er 
 sammensatt slik:

Skien:  Hedda Foss Five, leder 
Porsgrunn:  Ragnhild Winger
Bamble:  Tor Tollfsen
Siljan:  Gunn Berit Rygg Holmelid, 
 nestleder

STYRET
Styret er sammensatt slik:

May Rostad, styreleder
Torbjørn Krogstad, nestleder
Heidi Hamadi
Morten Torgersen
Kjell Borgeraas

REPRESENTANTSKAPET

EIERNE

KUNDESENTER/ 
KOMMUNIKASJON

5 ÅRSVERK

INNKJØP/KONTRAKTS
FORVALTNING

1 ÅRSVERK

STYRET

ADMINISTRASJON
DAGLIG LEDER

ANNE BERIT STEINSETH
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EUS FORSLAG TIL DIREKTIV for sirkulærøkonomi kom på slutten av 2015 og gir 
retning også for avfallsbransjen . Fremtiden vil dreie seg om den sirkulære 
økonomien, om resirkulering, om smarte løsninger for sammensatte 
 problemer, om bærekraft og økologi . RiG har og vil få en viktig rolle i dette  
og omstillingen til sirkulærøkonomien er i gang .  

Grenlandskommunene eier i overkant av 20 % av Greve Biogass AS . Landets 
mest klimaeffektive anlegg hvor hovedproduktene er biogjødsel og biogass . 
RiG startet levering av matavfall i november 2015 og vil i løpet av året som 
kommer, få biogass i retur som drivstoff til busser og renovasjonsbiler . 
Planer for CO2-fangst i veksthus hvor det vil bli produsert tomater, vil øke 
klimanytten ytterligere .

Optisk sorteringsanlegg er bygget om og er nå det mest effektive optiske 
sorteringsanlegg som finnes . Anlegget har tatt i bruk «twin-pusher»,  
en nyutviklet løsning som har gitt oss et kompakt sorteringsanlegg med 
hastighet og kapasitet som er unikt i sitt slag . RiG-kommunene forventes  
å levere rundt 5 .000 tonn matavfall per år til Greve Biogass AS .

En svært viktig oppgave for RiG er å bidra til at den enkelte lett kan sortere 
sitt avfall . Informasjon til og veiledning av våre kunder, har vært et viktig 
fokusområde i 2015 . Kundesenteret mottok ca 10 000 henvendelser og 
 bestillinger i løpet av året . God kontakt med kunder, renovatører, kommunene 
og andre er viktig for å levere gode tjenester .

Anne Berit Steinseth
daglig leder
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KUNDESENTER

I første kvartal 2015 var det stort fokus på etablering 
av kundesenteret som skal betjene Grenlands  
105 000 innbyggere . 

NYE DRIVERE PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE  
PÅ RØDMYR OG I PASADALEN

Bilfinger Industrial Service IM AS vant drifts-
kontrakten for de to største gjenvinningsstasjonene  
i Grenland . Kontrakten er på fem år med mulighet 
for å forlenge med inntil to år .

LEVERING AV MATAVFALL TIL GREVE BIOGASS

Kommunene i Grenland eier 20,62 % av Greve 
 Biogass AS . Levering til anlegget startet i midten  
av november . Behandling av matavfall i anlegg som 
produserer biogass og biogjødsel, gir svært god 
klima- og miljønytte når biogassen kommer i retur 
og kan benyttes som drivstoff . Netto klimanytte er 
344 kg CO2-ekvivalenter per tonn matavfall . Det 
innebærer at biogassen ikke bare er klimanøytral, 
men at det faktisk er en gevinst knyttet til bruk . 
Greve Biogass har gjennom sin samarbeidspartner 
Skagerak Energi sikret kontrakt på leveranse av 
biogass til bussene i Grenland . 

NY KONTRAKT TIL NORSK GJENVINNING PÅ INNSAMLING 
AV HUSHOLDNINGSAVFALL

Til sammen seks selskaper ga tilbud på innsamling 
av husholdningsavfall . Tildeling av kontrakt til Norsk 
Gjenvinning ble påklaget og behandlet i Telemark 
Tingrett . Renovasjon i Grenland vant saken og ble 
tilkjent saksomkostninger . Etter det ble det inngått 
kontrakt med Norsk Gjenvinning .

NYE ANSKAFFELSER I 2015

- Lagerdrift for renovasjon
- Rammeavtale konsulenttjenester
- Transport og behandling av farlig avfall
- Transport av matavfall

OPPGRADERING AV OPTISK SORTERINGSANLEGG

Det ble gjennomført full oppgradering av det optiske 
sorteringsanlegget i Bjorstaddalen . I perioden mai 
til august ble avfallet som skulle til optisk sortering 
sendt til et lignende anlegg i Trollhättan i Sverige . 
Her ble avfallet optisk sortert og sendt videre til 
behandling og gjenvinning . I september 2015 ble det 
optiske sorteringsanlegget i Bjorstaddalen satt i 
drift igjen .

INNFØRING AV OPTISK SORTERING I PORSGRUNN

1 . september 2015 innførte Porsgrunn kommune 
optisk sortering . Alle private husstander, offentlige 
virksomheter og andre som inngikk i den kommunale 
renovasjonsordningen fikk utdelt en startpakke med 
kurv til matavfall, blå og grønne poser, sorterings-
guide og informasjon om optisk sortering og hvordan 
det fungerer .

Skoler og barnehager fikk utdelt egne sorterings-
løsninger til klasserommene . 

Både utdeling av materiell og selve innføringen  
gikk veldig bra . Porsgrunns innbyggere har tatt godt 
i mot ordningen og vært flinke til å følge de gitte 
retningslinjer .

EGEN RUTE FOR INNSAMLING AV FARLIG AVFALL, 
 SMÅELEKTRISK OG MATOLJE

Den gamle ordningen der innholdet i rød boks ble 
hentet hver uke, ble avviklet 1 . september 2015 . Nå 
henter RiG farlig avfall, småelektrisk og matolje  
på egen rute, fire ganger i året . Dette er en tjeneste 
som er gratis, men kunden må bestille tjenesten 
uken før hentedag . 

På den første ruten som ble kjørt i oktober 2015 kom 
det inn 298 bestillinger på henting av farlig avfall .

REVISJON AV PLASTEMBALLASJE

Hvert år blir det gjennomført revisjon av innsamlet 
plastemballasje . I 2015 ble det tatt ut 380 kg blå 
poser . Hver pose hadde en gjennomsnittsvekt på 250 
gram, og revisjonen viste en forbedring av innholdet 
fra 15,1 % feilsortering i 2014, til 10,8 % i 2015 . 

DETTE SKJEDDE 2015





TJENESTETILBUDET
106 001 innbyggere per 1 . januar 2015 . 36 110 abonnenter . Det ble totalt samlet 

inn 60 558 tonn avfall, dette skulle tilsi at den enkelte innbygger i Grenland  

kaster ca . 530 kg avfall hver .

INNSAMLING AV AVFALL FRA HUSHOLDNINGER OG 
 FRITIDSEIENDOMMER

Sort dunk tømmes en gang per uke . Grønn  
dunk tømmes hver fjerde uke . I tillegg kommer  
bringe ordningen for glass- og metallemballasje . 
Det er totalt 150 returpunkt for glass- og metall-
emballasje i Grenland . Og det ble samlet inn  
totalt 1159 tonn glass- og metallemballasje  
i 2015, noe som utgjør 11 kg per innbygger .

Det ble hentet inn 26 682 tonn avfall fra hus-
holdninger og fritidseiendommer, noe som utgjør 
252 kg per innbygger . Avfallet fordeler seg med  
62 % til energigjenvinning og 38 % til material-
gjenvinning .

GJENVINNINGSSTASJONER

Eik: 94 559 besøkende
Bjorstaddalen: 5 184 besøkende
Pasadalen: 70 873 besøkende
Rødmyr: 90 252 besøkende

Det ble totalt levert 32 716 tonn avfall til gjen-
vinningsstasjonene, 284,5 kg per innbygger . Avfallet 
fordeler seg med 60 % til energigjenvinning,  
4 % til deponi og 36 % til materialgjenvinning .

HJEMMEKOMPOSTERING

Det ble avholdt 3 kurs med totalt 119 påmeldte 
deltakere Det ble tegnet 49 nye kompostavtaler 
fordelt som følger:

Bamble: 5
Porsgrunn: 21
Siljan: 1
Skien: 22

GROVAVFALLSRUTE

Grovavfallsruten er et tilbud om henting av større 
gjenstander og hageavfall hjemme hos de som 
bestiller tjenesten . Tilbudet gjelder private 
 husstander i de områder som omfattes av den 
kommunale renovasjonsordningen .

Vi ser en positiv økning i bruken av tjenesten . 
Grovavfallsruten ble bestilt totalt 128 ganger  
i løpet av 2015, mot totalt 95 i 2014 . 

Bamble: 10
Porsgrunn: 26 
Siljan: 10 
Skien: 82

ANNET

Hvert år inviteres kommunens innbyggere til å 
være med på Ruskenaksjonen, og rydde søppel 
som har samlet seg opp etter en lang vinter langs 
veikanter, på friområder og andre fellesareal i vårt 
nærmiljø . RiG bidrar med å annonsere .

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad der flere 
tusen frivillige rydder sine lokale strender fritt for 
søppel en lørdag i året med mål om et søppelfritt 
Norge . RiG oppfordrer personer, bedrifter, lag og 
foreninger til å bli med på denne dagen, og bidrar 
med å legge til rette for innhenting av avfallet .

ÅRSRAPPORT 2015
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DEPONI 4 %

MATERIAL-
GJENVINNING 36 %

ENERGI-
GJENVINNING 60 %

Det ble totalt samlet inn 60 558 tonn avfall, fordelt som følger:
• 22 144 tonn fra husholdninger og fritidseiendommer
• 1159 tonn glass- og metallemballasje fra returpunktene
• 32 716 tonn fra gjenvinningsstasjonene
• 538 tonn fra kommunale virksomheter

Avfall i fra husholdning/fritidseiendom og offentlige 
virksomheter fordelt på behandlingsløsning





Informasjon

• Utgitt 4 nummer av RiG-posten .
• Laget og distribuert tømmekalender til alle 

husstander i de fire kommunene .
• Annonsert åpningstider, tjenester osv . i avisene, 

på vår nettside og Facebookside .
• Vi er med på møter og arrangement i borettslag, 

for fremmedspråklige, og for lag og foreninger . 
Blant annet har vi gått «Dør til dør aksjon»  
flere steder der det har vært ekstra behov . 

• Vi deler ut informasjon til nyinnflyttede .
• Vi oppdaterer hjemmeside, instagram og  

Facebookside jevnlig .
• Vi informerer kommunene og oppfordrer  

dem til å benytte sine kanaler .
• Vi informerer media og stiller opp når vi har 

mulighet .

Aktiviteter

Vi ønsker å sette fokus på forbruk, gjenbruk, avfall, 
forsøpling, kildesortering og gjenvinning, og for-
midle kunnskap om avfallsordningene og gevinsten  
av arbeidet, samt skape en bevisstgjøring rundt  
egen og ønsket adferd . Tilstedeværelse skaper 
gjenkjenningseffekt og goodwill . Tilstedeværelse  
gir også mulighet for tilbakemeldinger og dialog .

SOMMERGJESTEN HOS RADIO GRENLAND

Hver dag i perioden 22 . juni til 7 . august ble sommer-
gjesten hos Radio Grenland presentert av RiG . 
Sommergjesten var en politiker, kultur personlighet 
eller annen lokal «kjendis» som måtte gjennom en 
kildesorteringskonkurranse . Vinneren ble kåret 
siste dagen . Dette stuntet gav oss mye oppmerk-
somhet, og vi fikk satt fokus på innføring av optisk 
sortering i Porsgrunn, og kildesortering generelt .

PORSGRUNN INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL

Samarbeid om gjenbruksmarked og gjenbruks -
installasjoner, samt et barneshow med  
Dr . Grønningen med fokus på matkasting og 
 innføring av optisk sortering i Porsgrunn .

ÅRSRAPPORT 2015
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INFORMASJONSAKTIVITETER
Vi jobber jevnt og trutt med å informere om våre tjenester via   

tradisjonelle medier, sosiale medier og ulike aktiviteter og arrangement.

Dette er noe av det vi har gjort i 2015.

MERSMAK

Mersmak er en matfestival med ca 50 000 besøkende . 
For femte året på rad var Renovasjon i Grenland 
tilstede med stand og satte på fokus på matavfall 
ved å vise det Norske Matkastebordet . På standen 
delte vi ut gode tips og råd om bevaring av mat, 
spisbart matavfall osv . Formålet med dette var  
å vise at man kan lage deilig mat av rester man har  
i kjøleskapet slik at man slipper å kaste mat som 
fremdeles er brukbar .

ELVEFESTEN

Elvefesten er et arrangement i Porsgrunn sentrum 
med blant annet «Ta sjansen» konkurransen som 
hovedattraksjon . Her er det ca 20 000 besøkende 
innom . Renovasjon i Grenland dekorerte store deler 
av området med ballonger og bannere og var svært 
synlige . I tillegg hadde vi en stor stand der vi hoved-
sakelig informerte om innføringen av optisk sortering 
i Porsgrunn, og kjørte populære konkurranser .  
Dr . Grønningen opptrådte også med sitt «optiske 
sorteringsshow»

POSE- OG PØLSEFEST

For første gang lagde vi pose- og pølsefest i et 
borettslag . I to timer var vi tilstede på Klyve sammen 
med Radio Grenland, og lagde liv og røre . Vi  
snakket med folk og delte ut både poser, pølser og 
infor masjon . Tilbakemeldingene var positive . Dette 
er en type aktivitet vi med fordel kan videre utvikle  
og videre føre . 

MILJØVENNLIG JULEGAVEINNPAKKING

Hver jul bruker vi om lag 60 millioner meter med 
gavepapir som blir til avfall i løpet av få timer .  
For tredje gang kjørte vi et gaveinnpakkingsstunt .  
Også denne gangen var vi til stede både i Bamble, 
Porsgrunn og Skien, der vi lærte publikum hvordan 
man pakker nydelige gaver uten å bruke meter på 
meter med miljøskadelig, glanset, ikke-gjenvinnbart 
gavepapir .



ELLERS KAN VI NEVNE 

Vi har blant annet delt ut ca . 15 000 reflekser ved 
ulike anledninger som Radiopatruljen, ODD-kamp, 
informasjonsmøter osv . 

Vi er med på et prosjekt med lokal ungdom og 
enslige mindreårige ungdom, som heter «Bøtter i 
byen» . Prosjektet består av work shops med tema 
miljø, byutvikling og gjenbruk . De setter fokus på 
avfall og sortering, og skal lage ulike installasjoner 
ved bruk av gjen bruksmaterialer .  
 
Vi har også laget et fargeleggingshefte og en 
refleks som ble tilbudt alle barnehagebarn i 
 Grenland . Det ble bestilt og delt ut ca . 3000 stykk 
av denne pakken .

TILBAKEMELDINGER

Folk er svært positive til å møte oss ute i ulike 
sammenhenger . Vi ser at dør-til-dør aksjoner og 
informasjonsmøter fungerer godt . Sorteringen  
blir bedre og dunkene er renere . 

Vi opplever også at folk ønsker å treffe oss ute i 
bybildet . Tilbakemelding ene vi har fått der vi har 
stått på stand eller deltatt på andre aktiviteter 
tyder på at det er positivt at vi er synlige, at folk 
kan stille spørsmål, og at vi gir et godt inntrykk  
av RiG og renovasjonsordningene i Grenland . 



STYRETS BERETNING 2015 
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STYRETS VIRKSOMHET

Styret har hatt fem styremøter . Møtene har behandlet saker som tilligger styret i henhold  
til lov og selskapsavtale, totalt 39 saker . Det er avholdt tre representantskapsmøter . 
 Representantskapet har behandlet 13 saker .

ÅRETS REGNSKAP

Regnskapet er ført i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, etter bestemmelser om det  
i selskapsavtalen . Aktiviteten i selskapet har vært innenfor lovpålagt kommunal renovasjon, 
dvs . selvkostområdet, samt en mindre andel næringsavfall, som i det alt vesentlige gjelder 
kommunale virksomheter . 

Det er inngått to driftsavtaler med Bjorstaddalen Husholdning AS, etter prinsippet om  
selvkost . Dokumentasjon av at avtalene er fakturert i henhold til selvkost er etterspurt, men 
ikke fremlagt på tidspunktet for styrets behandling .

Selskapet eier ikke bygg, anlegg eller maskiner .

Driftsinntektene endte på kr 114 .209 .981 . Selskapets inntekter er i all hovedsak regulert av 
selvkostprinsippet og således avhengig av utviklingen i selskapets kostnader . Driftsutgiftene 
var på kr 115 .330 .273 . Netto driftsresultat ble et underskudd på kr 845 .117 . Selskapet har  
i 2015 et underskudd i skattepliktig virksomhet (næringsavfall) på kr 115 .658 .

Basert på at selskapet hver måned fakturerer kommunene et akontobeløp tilstrekkelig til  
å dekke selskapets forpliktelser, var likviditet tilfredsstillende per 31 .12 .2015 . Det er etablert  
en kassakreditt for å ivareta et varierende likviditetsbehov knyttet til periodiseringen .

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av RiGs finansielle stilling og resultat .

DEKNING AV UNDERSKUDD

Underskuddet på kr . 845 .117 må dekkes inn av eierkommunene i 2016 .  

ARBEIDSMILJØET

Opplæring/kompetanseheving er særskilt vektlagt i 2015 . Selskapet har etablert velfungerende 
systemer for personalhåndtering . Risikoanalysen er gjennomgått og revidert .

SYKEFRAVÆR

Selskapets sykefravær har vært på 4,04 % .



ULYKKER

Det har ikke vært noen ulykker eller hendelser med personskade eller materielle  
skader i selskapet .

LIKESTILLING

Det er per 31 .12 .2015, syv årsverk i selskapet, fordelt på fem kvinner og to menn .  
De to fagansvarlige er begge kvinner . Daglig leder er kvinne . Det er to kvinner  
og tre menn i styret .

YTRE MILJØ

RiG er ansvarlig for å samle inn, behandle og gjenvinne avfall fra husholdninger  
og kommunale virksomheter i eierkommunene . Selskapet har som mål å bidra til  
en miljøeffektiv drift, som reduserer avfallets negative påvirkning på det ytre miljø, 
samtidig som ressursutnyttelsen blir best mulig .

RiG driver innkjøp og kontraktsforvaltning på vegne av eierkommunene og stiller krav 
om at leverandørene etterfølger pålagte tillatelser fra regulerings- og forurensnings-
myndighet . Det stilles også krav om at leverandørene skal ha internkontrollsystem 
(HMS) og det kreves en miljøforsvarlig gjennomføring av tjenestene .

Skien, 14 . mars 2016
Styret i Renovasjon i Grenland IKS

Heidi Hamadi

Styremedlem

 

Morten Torgersen

Styremedlem

Kjell Borgeraas

Styremedlem

May Rostad

Styrets leder

Torbjørn Krogstad

Styrets nestleder
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NÆRINGSOPPGAVE
16 % av avfallet som håndteres, er 
avfall fra kommunale virksomheter 
og noe annet næringsavfall. 
Inntekter knyttet til innsamling av 
avfall fra næringsvirksomhet er 
skattepliktig. Næringsoppgaven 
viser at salgsinntektene har  
vært kr 16.963.482, mens utgiftene  
har vært kr 17.079.140. Det gir et 
underskudd på kr 115.658.  

Selskapsavtalen angir hvordan kostnadene skal fordeles  

mellom kommunene . Prinsippene er som følger: 
 

Faste kostnader (administrasjon, kontor, investeringer mv) 

fordeles med 85 % etter folketall og 15 % etter antall 

deltakere .

Variable kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester 

mv . faktureres den enkelte kommune etter faktisk 

 forbruk der det er mulig . Annet fordeles etter folketall .

ÅRSREGNSKAP 2015 





DRIFTSREGNSKAP 2015 

 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap
DRIFTSINNTEKTER 2015 budsjett 2015 budsjett 2015 2014

Brukerbetalinger 0 0 0 0

Andre salgs- og leieinntekter -113 880 818 -3 589 000 -3 589 000 -32 716 999

Overføringer med krav til motytelser -105 560 -105 333 000 -105 333 000 0

Rammetilskudd fra staten 0 0 0 0

Andre statlige overføringer 0 0 0 0

Andre overføringer -223 603 0 0 0

Skatt på inntekt og formue 0 0 0 

Eiendomsskatt 0 0 0 

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0  

Sum driftsinntekter -114 209 981 -108 922 000 -108 922 000 -32 716 999

    

DRIFTSUTGIFTER    

Lønnsutgifter 4 058 608 4 072 000 4 072 000 1 465 807

Sosiale utgifter 949 853 1 433 000 1 433 000 477 095

Kjøp av varer og tjenester som inngår  

i kommunal tjenesteproduksjon 13 444 083 13 084 000 13 084 000 6 435 230

Kjøp av tjenester som erstatter  

kommunal tjenesteproduksjon 96 877 729 90 333 000 90 333 000 25 068 833

Overføringer 0 0 0 0

Avskrivninger 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 115 330 273 108 922 000 108 922 000 33 446 965

Brutto driftsresultat 1 120 292 0 0 729 966
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 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap  
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 2015 budsjett 2015 budsjett 2015 2014  

Finansinntekter    

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -377 322 0 0 -200 680

Valutagevinst -2 289   

Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -379 611 0 0 -200 680

Finansutgifter    

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 2 746 0 0 11 068

Valutatap 101 691   

Avdragsutgifter 0 0 0 0

Utlån 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 104 437 0 0 11 068

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -275 175 0 0 -189 612

Motpost avskrivninger 0 0 0 0

Netto driftsresultat 845 117 0 0 540 354

    
AVSETNINGER    

Bruk av avsetninger    

Bruk av tidligere års regnskapsm . mindre forbruk 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0

Bruk av bundne fond 0 0 0 0

Bruk av likviditetsreserve  0 0 0

Sum bruk av avsetninger 0 0 0 0

Avsetninger    

Overført til investeringsregnskapet 0  0 0

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Avsetninger disposisjonsfond 0 0 0 0

Avsetninger til budne fond 0 0 0 0

Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0

Sum avsetninger 0 0 0 0

    

Regnskapsmessig merforbruk 845 117 0 0 540 354



BALANSEREGNSKAP 2015 

EIENDELER   
 Note 2015 2014
(A) Anleggsmidler   

Faste eiendommer og anlegg 7 0 0

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 0 0

Utlån  0 0

Aksjer og andeler  0 0

Pensjonsmidler 9 533 934 0

Sum anleggsmidler  533 934 0

(B) Omløpsmidler   

Kortsiktige fordringer 3 2 986 542 1 653 658

Premieavvik  0 0

Aksjer og andeler  0 0

Obligasjoner  0 0

Kasse, bankinnskudd  10 778 534 9 238 977

Sum omløpsmidler 2 13 765 076 10 892 635

Sum eiendeler (A + B)  14 299 010 10 892 635
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Skien, 14 . mars 2016
Styret i Renovasjon i Grenland IKS

EGENKAPITAL OG GJELD
 Note 2015 2014
(C) Egenkapital   

Disposisjonsfond  0 0

Bundne driftsfond  0 0

Ubundne investeringsfond  0 0

Bundne investeringsfond 3,4 -500 000 -500 000

Regnskapsmessig merforbruk 5 1 385 471 540 354

Udisponert i invisteringsregnskapet  0 0

Udekket i investeringsregnskapet  0 0

Likviditetsreserve  0 0

Kapitalkonto 6 167 031 0

Sum egenkapital  1 052 502 40 354

(D) Gjeld   

Langsiktig gjeld   

Pensjonsforpliktelse 9 -700 965 0

Ihendehaverobligasjonslån  0 0

Andre lån  0 0

Sum langsiktig gjeld  -700 965 0

Kortsiktig gjeld   

Annen kortsiktig gjeld 3 -14 553 875 -10 932 989

Premieavvik 9 -96 672 0

Sum kortsiktig gjeld 2 -14 650 547 -10 932 989

Sum gjeld (D)  -15 351 512 -10 932 989

Sum egenkapital og gjeld (C + D)  -14 299 010 -10 892 635

BALANSENS NETTOSUM  0 0

(E) Memoriakonti   

Ubrukte lånemidler   0 0

Andre memoriakonti  0 0

Motkonto for memoriakontiene  0 0

Sum memoriakonti  0 0

Torbjørn Krogstad

Styrets nestleder

 

Kjell Borgeraas

Styremedlem

Heidi Hamadi

Styremedlem

 

Morten Torgersen

Styremedlem

May Rostad

Styrets leder



INVESTERINGSREGNSKAP 2015

  Regnskap  Budsjett Regnskap 
 Note 2015 2015 2014

Investeringer i anleggsmidler  0 0 0

Merverdiavg . utenfor mva-loven  0 0 0

Avsetninger  0 0 500 000

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0

Årets finansieringsbehov  0 0 500 000

FINANSIERT SLIK:    

Renter  0 0 0

Refusjoner  0 0 0

Tilskudd til investeringer  0 0 -500 000

Sum ekstern finansiering  0 0 -500 000

Bruk av tidl . års udisponert  0 0 0

Overført fra driftsregnskapet  0 0 0

Bruk av disposisjonsfond  0 0 0

Bruk av avsetninger  0 0 0

Sum finansiering  0 0 -500 000

Udekket  0 0 0
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KRETSLØP 1 ARBEIDSKAPITALEN

FRA BALANSEN
 Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

Omløpsmidler 2 .1  10 892 634,92   13 765 075,93   2 872 441,01 

Kortsiktig gjeld 2 .3  10 932 989,32   14 650 547,03   3 717 557,71 

Sum endring i balansen     (845 116,70)

Endring mem .konti ubrukte lånemidler     -   

Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet   (845 116,70)

FRA DRIFT OG INVESTERING
  Fra drift Fra investering

Sum inntekter   114 209 980,94   -   

Sum utgifter   115 330 272,86   -   

Avskrivninger   -    

Eksterne finansieringsinntekter   379 611,80   -   

Eksterne finansieringsutgifter   104 436,58   -      

Sum diff. drifts/investerings   (845 116,70)  -     (845 116,70)

Differanse  (skal være 0,-)   0,00
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NOTER TIL REGNSKAPET 2015

NOTE 1 Organisering, regnskapsprinsipper og vurderingsregler       

ORGANISERING    
Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien,
med hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29 .01 .99 nr . 6 . Det er opprettet en skriftlig selskapsavtale som regulerer
særskilte forhold, øvrige forhold reguleres av lovens bestemmelser . Selskapets øverste myndighet er representantskapet,
som velger styret . Styret utøver den løpende forvaltningen av selskapet, basert på selskapsavtalen og fullmakter fra
representantskapet .

Selskapets formål er å utføre gode, kostnads - og miljøeffektive renovasjonsoppgaver for deltakerkommunene .   
     
REGNSKAPSPRINSIPPER     
Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk .

Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året og anvendelsen av disse .  
Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet . Anordningsprinsippet betyr  
at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året, som vedrører selskapets virksomhet skal fremgå  
av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke .  
      
DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP     
 Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet .

Inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntektsføres i investeringsregnskapet . Andre inntekter  
som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i investeringsregnskapet . Alle investeringer utgiftsføres i investerings-
regnskapet og balanseføres . 

VURDERINGSREGLER
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler . Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler . 
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler . Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig  
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn . 

Selskapet har ingen anleggsmidler pr 31 .12 .2015 .

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi .      
  
        

Note 2 Endring i arbeidskapital        

BALANSEREGNSKAPET 2015 2014 ENDRING 
Omløpsmidler 13 765 076 10 892 635 
Kortsiktig gjeld 14 650 547 10 932 989 
Arbeidskapital (A) -885 471 -40 354 -845 117
     
ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN SKYLDES  BELØP SUM 
Anskaffelse av midler     
Inntekter driftsregnskap  114 209 981 
Inntekter investeringsregnskap  0 
Innbet .ved eksterne finanstransaksjoner  379 612 
Sum anskaffelse av midler  114 589 593 114 589 593

Anvendelse av midler     
Utgifter driftsregnskap (ekskl . avskrivninger)  115 330 273 
Utgifter investeringsregnskap  0 
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  104 437 
Sum anvendelse av midler  115 434 709 115 434 709
Anskaffelse – anvendelse av midler   -845 117
     
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringregnskap (B)   -845 117 
(A = B)     
Endring i arbeidskapital for 2015 er en reduksjon på kr . 845 .117 .     
   



Note 3 Fordringer og gjeld til deltakerkommuner     

PR. 31.12.15 FORDRING GJELD 
  
213.890.110 Kundefordringer   
Skien kommune  1 893,00
Porsgrunn kommune  -
Bamble kommune  1 016,00
Siljan kommune  - 

232.890.000 Leverandørgjeld   
Skien kommune   (400 690,00)
Porsgrunn kommune   (240 049,00)
Bamble kommune   (2 292 935,76) 

Sum gjeld og fordringer deltakerkommuner  2 909,00 (2 933 674,76) 
    
Kapitalinnskudd fra deltakerkommuner:   
Skien kommune Eier/ansvarsdel: 50,31 %  251 550 
Porsgrunn kommune Eier/ansvarsdel: 33,85 %  169 250 
Bamble kommune Eier/ansvarsdel: 13,51 %  67 550 
Siljan kommune Eier/ansvarsdel: 2,33 %  11 650 
Sum innskutt kapital konto 255.080.0100  100,00 %  500 000 

Note 4 Bruk og avsetning av fond        

BUNDNE INVESTERINGSFOND 2015 2014
Beholdning 01 .01 . 500 000 0
Bruk av fondet i driftsregnskapet 0 0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 0
Avsetninger til fondet 0 500 000
Beholdning 31.12. 500 000 500 000
 
        

Note 5 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)      

Regnskapet 2015 er avsluttet med et merforbruk på kr 845.117.      
Styre/representantskap må fatte vedtak på hvordan merforbruket skal inndekkes .    
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Note 6 Kapitalkonto         

 DEBET KREDIT
Saldo 01 .01 .2015  0
Endringer i perioden:   
Salg av fast eiendom, anlegg,  utstyr, maskiner og transportmidler   
Av- og nedskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler   
Salg av aksjer og andeler   
Nedskriving av aksjer og andeler   
Avdrag på utlån   
Nedskriving av utlån   
Bruk av lånemidler   
Økt pensjonsforpliktelse   
Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler   
Kjøp av aksjer og andeler   
Oppskriving av aksjer og andeler   
Utlån   
Avdrag på eksterne lån   
Pensjonsforpliktelser (inkl . arbeidsgiveravgift) 680 324 
Endring skyldig arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser 20 641 
Pensjonsmidler  533 934
   
Saldo 31.12.2015 -167 031 
Sum debet/kredit 533 934 533 934
       
        

Note 7 Anleggsmidler (maskiner og utstyr)      

Selskapet har ingen anleggsmidler pr 31 .12 .2015 .        

        

Note 8 Lønn til daglig leder og styrehonorar      

Daglig leder har i perioden 01 .05 . – 31 .12 .15 mottatt kr 767 .236 i lønn, i tillegg kommer telefongodtgjørelse  
på kr . 4 .392 . Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden for daglig leder utgjør kr . 77 .380 . Det ble utbetalt  
kr . 95 .500 i styrehonorar i 2015 .         
      
        

Note 9  Pensjon        

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld .  
   
Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er 
opptjent ved utgangen av året . Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, 
lønnsvekst og G-regulering . Årets pensjonskostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten 
av året . Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik,  
og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de neste 7 årene .  
 
GENERELT OM PENSJONSORDNINGENE I SELSKAPET   
RiG har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Skien kommunale pensjonskasse . Ordningen gir  
ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon 
på 66% av pensjonsgrunnlaget . Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår  
og lønnsnivået ved pensjonsalder . 
       
Ansatte som er i RiGs tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler . 
AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til 
dekning av framtidige AFP-pensjoner . 
       
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet 
ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering . Det vil normalt være forskjell 
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad . Forskjellen mellom betalt pensjonspremie  
og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet . 
Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 7 årene .
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ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD 2015 2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 462 943 0
Rentekostnad av årets pensjonsforpliktelse 26 243 0
Brutto pensjonskostnad  489 186 0
Forventet avkastning på pensjonsmidler -15 164 0
Netto pensjonskostnad 474 022 0
Sum amortisert premieavvik 0 0
Administrasjonsomkostninger 43 391 0
Samlet kostnad 517 413 0
       
Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte 
pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene . Netto pensjonskostnad tillagt 
administrasjonskostnader og regnskapsført premieavvik utgjør årets samlede pensjonskostnad .   
       
PREMIEAVVIK 2015 2014
Forfalt premie (inkl . adm .kostn .) 432 687 0
Administrasjonskostnad -43 391 0
Netto pensjonskostnad -474 022 0
Premieavvik -84 726 0
   
SAMLET PREMIEAVVIK 2015 2014
Samlet premieavvik 01 .01 . 0 0
Premieavvik for året inkl . arbeidsgiveravgift -96 672 0
Resultatført 1/15 av tidligere års premieavvik inkl . arbeidsgiveravgift 0 0
Samlet premieavvik 31.12. inkl. arbeidsgiveravgift -96 672 0
Herav oppført under omløpsmider 0 0
Herav oppført under kortsiktig gjeld -96 672 0
       
Hvis netto pensjonskostnad  overstiger pensjonspremien skal negativt premieavvik utgiftsføres og balanseføres 
som kortsiktig gjeld .        
       
PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSMIDLER 2015 2014
Brutto påløpt forpliktelse 680 324 0
Pensjonsmidler  533 934 0
Netto pensjonsforpliktelse  146 390 0
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 20 641 0
Pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift 167 031 0
       
Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv . anleggsmidler og langsiktig 
gjeld . Nedenfor gis en spesifikasjon av innholdet i pensjonsforpliktelsene og -midlene .    
   
SPESIFIKASJON PENSJONSFORPLIKTELSE 2015 2014
Estimert forpliktelse 01 .01 . 0 0
Faktisk forpliktelse 195 104 0
Årets opptjening 462 943 0
Rentekostnad 26 243 0
Utbetaling -3 966 0
Amortisering estimatavvik 0 0
Brutto påløpt forpliktelse 680 324 0
  

Note 9 forts.



SPESIFIKASJON PENSJONSMIDLER 2015 2014
Estimerte pensjonsmidler 01 .01 . 0 0
Faktiske pensjonsmidler 133 440 
Innbetalt premie 432 687 0
Administrasjonskostnader -43 391 0
Utbetalinger -3 966 0
Forventet avkastning 15 164 0
Amortisering estimatavvik 0 0
Pensjonsmidler 533 934 0

Nedenfor spesifiseres estimatavvik for både pensjonsforpliktelser og -midler . Estimatavvik oppstår som følge av 
ny beregning i år av balanseførte forpliktelser og midler i fjor . Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og 
årets forutsetninger legges til grunn . Gjenstående avvik pr 31 .12 . er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet 
pensjonsforpliktelse/midler og regnskapsført saldo .      
 
ESTIMATAVVIK FORPLIKTELSER 2015 2014
Faktisk forpliktelse 01 .01 . 195 104 0
Estimert forpliktelse 01 .01 . 0 0
Estimatavvik forpliktelse 01 .01 . -195 104 0
Amortisert avvik i år forpliktelser 0 0
Samlet avvik forpliktelse 31.12. -195 104 0
   
ESTIMATAVVIK MIDLER 2015 2014
Faktiske pensjonsmidler 01 .01 . 133 440 0
Estimerte pensjonsmidler 01 .01 . 0 0
Estimatavvik midler 01 .01 . -133 440 0
Amortisert avvik i år midler 0 0
Samlet avvik midler 31.12. -133 440 0
   
FORUTSETNINGER 2015 2014
Forventet avskastn .pensjonsmidler  4,65 % 0,00 %
Diskonteringsrente  4,00 % 0,00 %
Forventet årlig lønnsvekst  2,97 % 0,00 %
Forventet årlig G- og pensjonsreg . 2,97 % 0,00 %
       
Det er utgiftsført kr . 361 .033,24 i pensjonsutgifter i 2015 .       
        

Note 10 Næringsavfall – underskudd til fremføring     

Selskapet har i 2015 et underskudd i skattepliktig virksomhet (næringsavfall) på kr 115 .658 .  
Underskuddet kan framføres og anvendes forutsatt at lovens vilkår er oppfylt .     
       

        

Note 9 forts.
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Arbeidet med Hovedplanen for virksomheten vil få stort fokus i 2016 . Som en del av 

hovedplanarbeidet vil RiG delta i renovasjonsbenchmarking hvor vi  sammenlignes 

mot tilsvarende selskaper . Benchmarking vil bl .a . synliggjøre forbedringsmuligheter 

og ved det gi viktig informasjon i arbeidet med hovedplan .
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Hovedplan
EUs forslag til direktiv for sirkulærøkonomi kom på slutten av 2015 og forventes vedtatt 
inneværende år . Direktivets målsetning er lavere ressursbruk, økonomisk vekst innenfor 
bærekraftige rammer, arbeidsplasser og en styrking av Europas konkurransekraft  
i  verdensmarkedet . Konkurransekraften skal sikres gjennom konkurransemessige  
fordeler og tilgang på knappe ressurser . 

Avfallsområdet får en viktig rolle i gjennomføringen av sirkulærdirektivet gjennom  
målsettinger knyttet til at materialene skal få et lengst mulig liv i kretsløpet, før det  
fases ut og sluttbehandles .  Det vil bety strengere krav til gjenbruk og materialgjenvinning .   
For husholdningsavfallet vil kravet til materialgjenvinning bli 60 % i 2025, stigende  
til 65 % i 2030 . Tatt i betraktning at materialgjenvinningen i dag ligger på om lag 36 %,  
er dette svært ambisiøse mål . Planen forventes lagt frem for eierkommunene i 2017 .
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HVOR GOD ER SORTERINGEN?

I løpet av høsten gjennomføres det en plukk analyse 
av husholdningsavfallet . Resultatet av analysen  
blir interessant, spesielt blir det spennende å se  
om Porsgrunns inntreden i ordningen med optisk 
 sortering har påvirket husholdningenes sorterings-
effektivtet . Så langt har analyser vist at rundt halv-
parten av matavfallet kastes i pose for restavfall .

BIOGASS SOM DRIVSTOFF

Fra 1 . juli vil renovasjonsbiler og 50 % av bussenes 
ruteproduksjon benytte biogass som drivstoff . 
Grenland har gjennom eierskapet i Greve Biogass AS 
sikret at biogass kommer i retur og som drivstoff . 
Beregninger viser at det er en betydelig klimanytte 
ved å behandle matavfall på denne måten; 344 kg 
CO2-ekvivalenter per tonn matavfall . En hoved-
utfordring i tiden som kommer blir å tilgjengelig-
gjøre biogassen ved å bidra til å skape et marked, 
som igjen vil bidra til at klimautslippene fra 
 transportsektoren reduseres .

ENERGIGJENVINNING AV HUSHOLDNINGSAVFALL

Avtale som gjelder energigjenvinning av restavfall 
fra tre av eierkommunene, utløper høsten 2016 .  
Nytt anbud er kunngjort og kontrakt forventes tildelt 
i før sommeren .

NYE GJENVINNINGSSTASJONER

Rødmyr hadde i overkant av 90 .000 besøkende i 
2015, tilsvarende var antall besøkende i Pasadalen  
i overkant av 70 .000 . Begge gjenvinningsstasjoner er 
preget av køer inne på mottaket og langs adkomst-
veiene . Køproblemene har tidligere vært knyttet til 
spesielle dager, men oppleves nå å ha blitt et mer 
generelt problem etter hvert som antall besøkende 
har økt . Situasjonen vil ventelig bedres noe når 
fylkesmannen gir tillatelse til å øke åpningstidene . 
Løsningen på lengre sikt er knyttet til etablering av 
nye gjenvinningsstasjoner med romsligere areal og 
mer funksjonelle løsninger . Arbeidet med avklaring 
av tilgjengelig areal og detaljprosjektering er igang -
satt i Pasadalen . Når det gjelder Skien, arbeides  
det med å avklare lokalisering .
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