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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

DETTE ER
RENOVASJON 
I GRENLAND IKS



Renovasjon i Grenland er navnet de fire grenlandskommunene har gitt 

 r enovasjonssamarbeidet. 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 renovasjons ordninger, 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.



DETTE 
SKJEDDE 
2014
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2014 har vært preget av etableringen av RiG IKS, 

hvor de mest grunnleggende forhold for drift av 

selskapet skulle på plass før det kunne  bemannes 

og  oppgaver overtas. I tillegg har året vært preget 

av mange anbudskonkurranser, både som følge  

av at flere store kontrakter  naturlig utløp og fordi 

 etableringen av RiG med overføring av oppgaver 

 innebar flere  konkurranser knyttet til nye områder.  



OMBRUK 1 %

DEPONI 21 %

KOMPOST 7 %

MATERIAL
GJENVINNING 15 %

ENERGI
GJENVINNING 56 %

Total avfallsmengde 75.267 tonn, 

fordelt med 70.881 tonn fra hushold-

ninger og hytter, samt 4.901 tonn  

fra kommunale virksomheter mv.

105.552 innbyggere per 1. januar 2014.

36.069 abonnenter.
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Visste du at både Brasil og Portugal  

har spilt i fotball-VM med  drakter av 

 resirkulerte plastflasker – er Odd neste?

ETABLERING AV RENOVASJON I GRENLAND IKS 
20. MARS: STIFTELSESMØTE

• Representantskapet møtes for første gang
• Styre velges

1. MAI: LEDELSE AV SELSKAPET

• Daglig leder ansettes

1. JUNI: OPPSTART I NYE LOKALER

• Fagansvarlig innkjøp/kontraktsforvaltning og  
fagansvarlig kundesenter/kommunikasjon ansettes

• Flytter inn i Skistredet 10, Skien

1. SEPTEMBER: KONTRAKTSFORPLIKTELSER

• Overtar eksisterende kontrakter fra kommunene

15. DESEMBER: KUNDESENTER

• Tre servicemedarbeidere og en saksbehandler ansettes

RiG har fått fine lyse lokaler sentralt i Skien sentrum, Skistredet 10. Det var ikke behov 
for særlig oppussing, men noen arbeider er gjort for å tilpasse lokalene og å synliggjøre 
RiGs profil, samt tiltak for tilrettelegging for IT og telefoni.

RiG har syv ansatte, fire av disse fulgte med over fra kommunene og to er rekruttert 
eksternt. Det kom til sammen 326 søknader på stillingene som servicemedarbeider og 
saksbehandler. Av disse ble to tilbudt fast jobb, mens en fikk tilbud om et kortere vikariat  
i forbindelse med en permisjon. 15. desember var alle ansatte på plass og tiden  
frem mot årsskiftet ble benyttet til opplæring. Selv om det har vært mye  
å sette seg inn i for alle, har det vært avgjørende for en vellykket oppstart  
at kompetanse er overført til selskapet gjennom ansatte som valgte  
å bli med over i RiG.
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Styrende dokumenter som kvalitets og personalhåndbok, etiske retningslinjer, varsling  
mv var utarbeidet og ferdig i god tid før 15. desember. Risikoanalyser er gjennomført for  
å indentifisere viktigste risikofaktorer, samt avklare ansvar og tiltak. 

Selskapet har konsentrert sin virksomhet rundt kjerneoppgavene: kundesenter med 
fagsystem og kommunikasjon, samt kontraktsforvaltning og innkjøp. Administrative 
oppgaver knyttet til post/arkiv, regnskap og IT/telefoni, kjøpes gjennom tjenesteytings
avtaler med Skien kommune og det interkommunale ITsamarbeidet. Dette virker så langt  
å være en god strategi.  

Hoveddelen av ansatteressursene er brukt på kundesenter/kommunikasjon. Hvordan 
kunden møtes, responstid og kvaliteten på dataene i fagsystemet, er vurdert som en viktig 
suksessfaktor for RiGs omdømme og ikke minst viktig for våre eiere som skal fakturere 
med utgangspunkt i data fra vårt fagsystem. Det betyr at innkjøp og kontraktoppfølging  
har noe mindre ressurser. Hvorvidt dette er en riktig disponering, må vurderes løpende.  
RiG er uansett en liten organisasjon, hvor ressursene må utnyttes fleksibelt mellom 
fag områdene.

INNKJØP OG KONTRAKTER
Det er gjennomført en rekke konkurranser/innkjøp i løpet av året:
• System for kontraktsoppfølging: House og Controll.
• Avfallsbeholder: Total Holding AS.
• Fagsystem: Norkart AS.
• Utvidelse og oppgradering av optisk sorteringsanlegg: Envac Norge AS.
• Drift av Pasadalen og Rødmyr gjenvinningsstasjoner: Bilfinger AS.
• Salg av returpapir: Norsk Gjenvinning AS.
• Tilsyn og rydding på returpunkt for glass/metallemballasje: Mislykket konkurranse.  

Kunngjøres på nytt og tildeles i 2015.
• Gjennomføring av plukkanalyser husholdningsavfall: Mislykket konkurranse.  

Tildelt Bergfald Miljørådgivning etter forhandlet  konkurranse.
• Hageavfall: Norsk Miljøindustri AS
• Trevirke/impregnert trevirke: Norsk Gjenvinning AS.
• Innsamling av fall fra husholdningene: Kunngjort med tilbudsfrist i januar 2015. 



TJENESTETILBUDET

105.552 innbyggere per 1. januar 2014. 36.069 abonnenter.

Total avfallsmengde 75.267 tonn, fordelt med 70.881 tonn fra husholdninger 

og hytter, samt 4.901 tonn fra kommunale virksomheter mv. 

INNSAMLING AV AVFALL FRA HUSHOLDNINGER OG HYTTER

Sort dunk tømmes en gang per uke, med mulighet  
for også å levere farlig avfall i rød boks. Grønn dunk 
tømmes hver fjerde uke. I tillegg kommer returpunkt 
for glass/metall emballasje, totalt 111 i Grenland. 
Avfall fra hyttene samles inn ved behov i sesong.

Det ble totalt hentet 32.163 tonn. Avfallet fordeler seg 
med 66 % til energi gjenvinning og 34 % til material
gjenvinning.

GJENVINNINGSSTASJONER (AVFALLSANLEGG)

 Eik: 74.000 besøkende.
 Bjorstaddalen: Ikke oppgitt.
 Pasadalen: 67.000 besøkende.
 Rødmyr: 84.000 besøkende.

Det ble totalt levert 44.769 tonn avfall til gjenvinnings
stasjonene. Avfallet fordeler seg med 52 % til energi
gjenvinning, 37 % til deponi og 11 % til materialgjen
vinning.

HJEMMEKOMPOSTERING

De som inngår avtale om kompostering, får kjøpt 
rimelig kvalitetsutstyr, tilgang på gratis strø og  
fradrag i renovasjonsgebyret. Det ble avholdt fire  
kurs med totalt 75 påmeldte deltakere.

Det ble tegnet 36 nye kompostavtaler  
fordelt som følger:
 Bamble: 4 
 Porsgrunn: 16 
 Siljan: 1
 Skien: 15

GROVAVFALLSRUTE

Grovavfallsruta er et tilbud om henting av større 
gjenstander og hageavfall. Grovavfallsruten ble 
bestilt 95 ganger i løpet av 2014 og fordeler seg  
som følger:
 Bamble: 11
 Porsgrunn: 21 
 Skien: 63

Siljan har hatt eget tilbud hva gjelder henting av 
grov avfall og vil først inngå i RiGs ordning fra 2015

TØYBLEIER

Alle som bor i Bamble, Porsgrunn, Siljan eller 
Skien, og som er gravid eller har nyfødt barn, kan  
få en pakke med tøybleier. Bestilling av gavekort 
fordeler seg som følger i de ulike kommunene:
 Bamble: 6
 Porsgrunn: 29 
 Siljan: 2 
 Skien: 38

Tidligere undersøkelser viser at ca. 60 % av de som 
bestiller gavekort, henter pakken med tøybleier  
hos helsesøster.

ANNET

Hvert år inviteres kommunens innbyggere til å  
være med og rydde søppel som har samlet seg opp 
etter en lang vinter langs veikanter, på friområder  
og andre fellesareal i vårt nær miljø. Vi bidrar til  
å koordinere aksjonen mellom kommunene.

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. Vi oppfordrer personer, bedrifter, lag og 
foreninger til å bli med på denne dagen, og bidrar 
med å legge til rette for innhenting av avfallet.
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INFORMASJONSAKTIVITETER
Vi jobber jevnt og trutt med å informere om våre tjenester via 

 tradisjonelle kanaler. Dette har vi gjort i 2014:

• Utgitt to nummer av RiGposten 
• Laget og distribuert tømmekalender til alle husstander 
• Annonsert åpningstider, tjenester osv. i avisene, på våre nettsider og Facebooksider
• Deler av 2014 hadde vi også bussreklame på en hel buss og tre baksider
• Vi er med på møter og arrangement i borettslag, for fremmedspråklige, lag og 

foreninger
• Vi deler ut informasjon til nye abonnenter
• Vi oppdaterer hjemmesider og facebooksider jevnlig
• Vi informerer kommunene og oppfordrer dem til å benytte sine kanaler
• Vi informerer media og stiller opp på de arenaer vi kan

Aktiviteter
Tilbakemeldinger vi har fått både via personlig kontakt og undersøkelser tyder på at 
folket ønsker å møte oss. Det bekrefter at RiGs tilstedeværelse i det offentlige rom  
og ved aktiviteter og arrangement er viktig.

Vi vil være med på å legge til rette for god og riktig avfallshåndtering, men vi vil også 
bidra med informasjon og kunnskap om avfall og avfallssortering.

Vi ønsker å sette fokus på forbruk, gjenbruk, avfall, forsøpling, kildesortering  
og gjenvinning. Vi formidler også kunnskap om avfallsordningene og gevinsten av 
 arbeidet, samt skaper en bevisstgjøring rundt egen og ønsket adferd.

Tilstedeværelse skaper gjenkjenningseffekt og goodwill. Tilstedeværelse gir mulighet 
for tilbakemeldinger og dialog.
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100 kildesorterte syltetøyglass 

kan blant annet bli til syv meter 

isolasjon og 33 nye syltetøyglass.



GJENBRUKSDAGEN

For fjerde gang arrangerte vi Gjenbruksdagen. Da fylte vi igjen opp Storhallen på Stevne
plassen med ca. 120 utstillere og 4.0005.000 besøkende.

Formålet med dagen var å lage en arena med fokus på redesign og praktisk gjenbruk. I 2014 
samarbeidet vi med både fritidsklubber og skoler, og fikk virkelig løftet arrangementet.

PORSGRUNN INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL

Samarbeid om gjenbruksmarked, gjenbruksinstallasjoner (bl.a. en lekeinstallation som er 
lagd av gjenbruksmaterialer og plassert på et område på ca. 100 m2) og barnehagefrokost 
med fokus på matkasting, avfallsmengder, spiselige matrester og kompostering.

HESTEKREFTER

Hestekrefter er en motorfestival arrangert midt i Porsgrunn Sentrum. Her deltok vi på 
stand og satte fokus på farlig avfall og hvor man skal gjøre av slikt.

MERSMAK

Mersmak er en matfestival med ca. 50.000 besøkende. Renovasjon i Grenland var til stede 
med stand og satte på fokus på matavfall ved å vise det Norske Matkastebordet, dele ut 
gode tips og råd om bevaring av mat, spisbart matavfall osv. I år lagde vi smoothies av 
«gammel» frukt. 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.

MILJØVENNLIG JULEGAVEINNPAKKING

Hver jul bruker vi om lag 60 millioner meter gavepapir som blir til avfall i løpet av få timer. 
Vi kjørte et gaveinnpakkingsstunt i Bamble, Porsgrunn og Skien der vi lærte bort hvordan 
man pakker nydelige gaver uten å bruke meter på meter med miljøskadelig, glanset, 
ikkegjenvinnbart gavepapir. 

HAR DET NYTTET?

 Har vi bidratt til flere arenaer for redesign og gjenbruk?
 Har vi bidratt til at flere har oppdaget redesign og gjenbruk?
 Har vi bidratt til redusert matavfall?
Ja... vi tror det... og tilbakemeldingene tyder på det. Men holdningsskapende arbeid tar tid 
og vi vil fortsette dette arbeidet.



STYRETS BERETNING 2014 

STYRETS VIRKSOMHET

Selskapet ble stiftet 20. mars. Styret har hatt ni styremøter hvorav ett er avholdt per epost. 
Møtene har behandlet saker som tilligger styret i henhold til lov og selskapsavtale. Det er 
avholdt to representantskapsmøter, hvorav ett var stiftelsesmøte/representantskapsmøte. 
Representantskapet har behandlet seks 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.

Selskapet eier ikke bygg, anlegg eller maskiner.

Driftsinntektene endte på kr 32.716.999. Selskapets inntekter er i all hovedsak regulert av
selvkostprinsippet og således avhengig av utviklingen i selskapets kostnader. Driftsutgiftene 
var på kr 33.446.965. Netto driftsresultat ble et underskudd på kr 540.354. En andel av 
 underskuddet knytter seg til håndtering av næringsavfall. Dette gir en utsatt skattefordel på  
kr 21.884.

Basert på at selskapet hvert kvartal fakturerte kommunene et akontobeløp tilstrekkelig til å 
dekke selskapets forpliktelser, var likviditet tilfredsstillende per 31.12.2O14. Ordningen kan 
imidlertid ikke videreføres, og selskapet må etablere en kassakreditt i løpet av 2015.

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

DEKNING AV UNDERSKUDD

Underskuddet på kr. 540.354 må dekkes inn av eierkommunene i 2015.  

ARBEIDSMILJØET

Selskapet startet med ansettelse av daglig leder 1. mai, senere tilkom to fagansvarlige 1. juni. 
Tre servicemedarbeidere og en saksbehandler ble ansatt fra 15. desember. Alle styrende 
dokumenter, herunder personalhåndboken, var ferdigstilt og vedtatt før selskapet var fullt 
bemannet.

2O14 har vært preget av at mange ting skal på plass i et nytt selskap, samtidig som driften for 
øvrig skal gå som normalt. Til tross for stor arbeidsbelastning har arbeidsmiljøet vært godt.
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SYKEFRAVÆR

Selskapets sykefravær er lavt. Det har vært to dager fravær, sykemeldt av lege.

ULYKKER

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

LIKESTILLING

Det er per 31.12.2014, syv årsverk i selskapet, fordelt på fem kvinner og to menn.  
De to fag ansvarlige 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 miljø effektiv 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 intern
kontrollsystem (HMS) og det kreves en miljøforsvarlig gjennomføring av tjenestene.

Skien 13. april 2015
Styret i Renovasjon i Grenland IKS

May Rostad

Styrets leder

Torbjørn Krogstad

Styrets nestleder

 

Kjell Borgeraas

Styremedlem

Heidi Hamadi

Styremedlem

 

Morten Torgersen

Styremedlem



ÅRSREGNSKAP 2014 
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Kommunenes bidrag i 2014 fordeler 

seg som følger:

Bamble 4.773.668  

Porsgrunn 10.961.134  

Siljan 970.333  

Skien 14.380.749 

NÆRINGSOPPGAVE:
15 % 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 3.747.153, mens utgiftene  

har vært kr 3.828.206. Det gir et 

underskudd på kr 81.053.  

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 for

bruk der det er mulig. Annet fordeles etter folketall.

Fra 2016 skal busser og  

renovajonsbiler i Grenland drives 

på biogass fra matavfall.





DRIFTSREGNSKAP 2014 

 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap
DRIFTSINNTEKTER 2014 budsjett 2014 budsjett 2014 2013

Brukerbetalinger 0 0 0 0

Andre salgs og leieinntekter 32 716 999 1 130 000 1 130 000 0

Overføringer med krav til motytelser 0 37 192 000 37 192 000 0

Rammetilskudd fra staten 0 0 0 0

Andre statlige overføringer 0 0 0 0

Andre overføringer 0 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 -32 716 999 -38 322 000 -38 322 000 0

    

DRIFTSUTGIFTER    

Lønnsutgifter 1 465 807 1 161 000 1 161 000 0

Sosiale utgifter 477 095 428 000 428 000 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår  

i komm. tjenesteprod. 6 435 230 6 233 000 6 233 000 0

Kjøp av tjenester som erstatter  

kommunal tjenesteproduksjon 25 068 833 30 500 000 30 500 000 0

Overføringer 0 0 0 0

Avskrivninger 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 33 446 965 38 322 000 38 322 000 0

Brutto driftsresultat 729 967 0 0 0
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 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap  
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 2014 budsjett 2014 budsjett 2014 2013  

Finansinntekter    

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 200 680 0 0 0

Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter 200 680 0 0 0

Finansutgifter    

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 11 068 0 0 0

Avdragsutgifter 0 0 0 0

Utlån 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 11 068 0 0 0

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 189 612 0 0 0

Motpost avskrivninger 0 0 0 0

Netto driftsresultat 540 354 0 0 0

    
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 540 354 0 0 0



BALANSEREGNSKAP 2014 

EIENDELER   
 Note 2014 2013
(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 0 0

Sum anleggsmidler  0 0

(B) OMLØPSMIDLER   

Kortsiktige fordringer 3 1 653 658 0

Premieavvik 9 0 0

Aksjer og andeler  0 0

Obligasjoner  0 0

Kasse, bankinnskudd  9 238 977 0

Sum omløpsmidler 2 10 892 635 0

SUM EIENDELER (A + B)  10 892 635 0
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Skien 13. april 2015
Styret i Renovasjon i Grenland IKS

May Rostad

Styrets leder

Torbjørn Krogstad

Styrets nestleder

 

Kjell Borgeraas

Styremedlem

Heidi Hamadi

Styremedlem

 

Morten Torgersen

Styremedlem

EGENKAPITAL OG GJELD
 Note 2014 2013
(C) EGENKAPITAL   

Disposisjonsfond  0 0

Bundne driftsfond  0 0

Ubundne investeringsfond  0 0

Bundne investeringsfond 3,4 500 000 0

Regnskapsmessig merforbruk 5 540 354 0

Udisponert i invisteringsregnskapet  0 0

Udekket i investeringsregnskapet  0 0

Likviditetsreserve  0 0

Kapitalkonto 6 0 0

SUM EGENKAPITAL  40 354 0

(D) GJELD   

Langsiktig gjeld   

Pensjonsforpliktelse 9 0 0

Ihendehaverobligasjonslån  0 0

Andre lån  0 0

Sum langsiktig gjeld  0 0

Kortsiktig gjeld   

Annen kortsiktig gjeld  10 932 989 0

Premieavvik 9 0 0

Sum kortsiktig gjeld 2 10 932 989 0

SUM GJELD (D)  -10 932 989 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)  -10 892 635 0

BALANSENS NETTOSUM  0 0

(E) MEMORIAKONTI   

Ubrukte lånemidler   0 0

Andre memoriakonti  0 0

Motkonto for memoriakontiene  0 0

SUM MEMORIAKONTI  0 0



INVESTERINGSREGNSKAP 2014

  Regnskap  Budsjett Regnskap 
 Note 2014 2014 2013

Investeringer i anleggsmidler  0 0 0

Merverdiavg. utenfor mvaloven  0 0 0

Avsetninger 4 500 000 500 000 0

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0

Årets finansieringsbehov  500 000 500 000 0

Finansiert slik:    

Renter  0 0 0

Refusjoner  0 0 0

Tilskudd til investeringer  500 000 500 000 0

Sum ekstern finansiering  -500 000 -500 000 0

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  -500 000 -500 000 0

Udekket  0 0 0
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NOTER TIL REGNSKAPET 2014

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 31.12.2014. Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
       
PENSJONER        
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser oppføres i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.     
    
Aktuarberegning er ikke mottatt ved regnskapsavleggelsen, dermed er pensjonsmidler og forpliktelse ikke balanseført  
pr 31.12.14.        
        

Note 2 Endring i arbeidskapital        

BALANSEREGNSKAPET 2014 2013 ENDRING 
Omløpsmidler 10 892 635 0 
Kortsiktig gjeld 10 932 989 0 
Arbeidskapital(A) 40 354 0 40 354
     
ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN SKYLDES  BELØP SUM 
Anskaffelse av midler:     
Inntekter driftsregnskap  32 716 999 
Inntekter investeringsregnskap  500 000 
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner  200 680 
Sum anskaffelse av midler  33 417 679 33 417 679

Anvendelse av midler:     
Utgifter driftsregnskap (ekskl. avskrivninger)  33 446 965 
Utgifter investeringsregnskap  0 
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  11 068 
Sum anvendelse av midler  33 458 033 33 458 033
Anskaffelse  anvendelse av midler   40 354
     
Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsk. (B)   -40 354 
(A = B)     
Endring i arbeidskapital for 2014 er en reduksjon på kr. 40.354.     
   



Note 3 Fordringer og gjeld til deltakerkommuner     

PR. 31.12.14 FORDRING GJELD 
  
213.890.110 Kundefordringer   
Skien kommune   (710 360) 
Porsgrunn kommune   1 136 923  
Bamble kommune  942 446  
Siljan kommune   146 581  

232.890.000 Leverandørgjeld   
Skien kommune   330 196 
Porsgrunn kommune   38 091 

Sum gjeld og fordringer deltakerkommuner  1 515 590   368 287 
    
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 2014 2013
Beholdning 01.01. 0 0
Bruk av fondet i driftsregnskapet 0 0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 0
Avsetninger til fondet 500 000 0
Beholdning 31.12. 500 000 0 

        

Note 5 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)      

Regnskapet 2014 er avsluttet med et merforbruk på kr 540.354.      
Styre/representantskap må fatte vedtak på hvordan merforbruket skal inndekkes.    
    
        

Note 6 Kapitalkonto         

Selskapet har ikke hatt hatt transaksjoner via kapitalkontoen i 2014 (jfr. note 7 og note 8).    
    
        

Note 7 Anleggsmidler (maskiner og utstyr)      

Selskapet har ingen anleggsmidler pr 31.12.2014.        

        

Note 8 Lønn til daglig leder og styrehonorar      

Daglig leder har i perioden 01.05.–31.12.14 mottatt kr 427.820 i lønn, i tillegg kommer telefongodtgjørelse  
på kr. 4.392. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden for daglig leder utgjør kr. 49.854.  
Det ble utbetalt kr. 95.500 i styrehonorar i 2014.        
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Note 9  Pensjon        

Det er mottatt fakturaer på pensjon fra SKP på totalt kr 120.740 i 2014. SKP har ikke sendt faktura på 
 reguleringspremie for 2014. Dette beløpet er beregnet til kr 113.999 og er medtatt i regnskapet. Det er også 
avsatt arbeidsgiveravgift på dette.        
       
Selskapet har ikke mottatt aktuarberegning ved regnskapsavleggelsen 2014, og premieavvik, pensjonsmidler 
og  forpliktelse er ikke regnskapsført. Det foreligger derfor ingen spesifikasjon over netto pensjonskostnad, 
pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og premieavvik.        
        
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 RiG’s 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 AFPpensjoner.        

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet 
ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og Gregulering. 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.       

Note 10 Utsatt skatt        

Selskapet har en utsatt skattefordel på kr 21.884 som følge av underskudd i skattepliktig virksomhet 
 (næringsavfall).        
        



REVISORS BERETNING 2014
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Av ti eksemplarer av 

Varden og TA kan vi lage 

syv nye notatblokker.

DETTE 
SKJER 
2015 
Selv om selskapet fra årsskiftet var ferdig bemannet og de aller fleste 

oppgaver er overtatt fra kommunene, gjenstår det likevel mye arbeid.  

Det er fremdeles mange rutiner knyttet til kundesenteret og kontrakts

oppfølgingen som skal på plass.
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«Handlingsprogram 2015» peker på følgende utfordringer
• Omlegging til optisk sortering i Porsgrunn 1. september.
• Utvidelse og oppgradering av optisk sorteringsanlegg 1. september.
• Fokus på renhet og kvalitet på sorterte avfallstyper.
• Implementering av nye kontrakter: ny innsamlingskontrakt, driftskontrakt  

for gjenvinningsstasjonene, lager og tilsyn miljøstasjoner.
• Innkjøp: Behandlingsløsninger for farlig avfall, asbest, «rene masser», 

 energigjenvinning av restavfall fra husholdningene mv.
• Oppstart levering av avfall til Greve Biogass AS, 1. september.
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STRATEGIARBEID

Selskapets strategiarbeid vil bli påbegynt i 2015. Så langt gjøres det et arbeid med å 
samle dokumentasjon som grunnlag for å fastslå selskapets posisjon i Grenland og mot 
tilsvarende selskaper. Dette vil danne grunnlaget for å avklare selskapets retning og 
satsning i årene som kommer.

MILJØPROFIL

RiG er et selskap som skal gi husholdninger og hytteeiere i Grenland kostnads og 
miljøeffektive renovasjonstjenester, og ønsker ved det å bli oppfattet som en leverandør 
av tjenester med god miljøprofil. Det betyr at driften av selskapet også må innrettes 
med en klar miljøprofil, noe vi vil gjøre ved å ferdigstille miljøfyrtårnsertifiseringen.

BIOGASS

Greve Biogass AS vil stå klart til å ta i mot matavfall fra Grenland 1. september. Ved 
siden av biogass vil anlegget produsere betydelige mengder med biogjødsel som vil  
bli benyttet i landbruket. Biogass fra anlegget planlegges benyttet som drivstoff til 
busser og renovasjonsbiler i Grenland. RiG har tatt en aktiv rolle i arbeidet med å sikre 
overgangen til bruk av biogass som drivstoff til bussene. Ikke minst er synergiene 
mellom fyllestasjon for busser og fyllestasjon for renovasjonsbiler, avgjørende for  
hvor kostnadseffektiv løsningen vil bli. Gjennom vedtak om overgang til bruk av biogass 
som drivstoff til renovasjonsbilene, har RiG tatt en rolle i utviklingen av et alternativt  
og klimanøytralt drivstoffmarked i Grenland.
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