
Hvor skal vi?  
– Avfall 2035



Follo Ren IKS inviterer til eiermøte

Hvor skal vi? – Avfall 2035
HVA ER ET EIERMØTE? Et eiermøte er en arena for å ta opp saker på et uformelt nivå. 
Her kan selskapet utvikling og fremtidige strategi luftes, drøftes og diskuteres. Eiermøter 
fatter ikke formelle vedtak eller legger føringer for selskapets styre og drift. Du kan lese 
mer om eieravtalen og eiermøter her 

HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ MED EIERMØTET? Vi ønsker å høre fra våre folkevalgte 
hva de drømmer om at Follo Ren skal få til. Vi ønsker en uforpliktende samtale og diskus-
jon rundt hvilke forventninger de har til Follo Ren og den samfunnsoppgaven vi skal løse 
fremover.

TEMAER VI ØNSKER Å SNAKKE OM: 

• Veien mot 2035 – hvordan skal vi oppnå myndighetskrav  
til materialgjenvinning?

• Hvordan skal vi tilrettelegge for bærekraftige renovasjonsløsninger  
i bilfrie bomiljøer?

• Kan vi dra nytte av lokalt og regionalt samarbeid med renseanlegg,  
NMBU og andre fagmiljøer for å oppnå bedre utnyttelse av avfallet  
som ressurs?

HVA BLIR RESULTATET AV EIERMØTET? Innspill og  ideer fra eiermøtene vil bli tatt 
med videre i arbeidet med utarbeidelse av ny strategi for Follo Ren. Før strategien vedtas 
i Follo Rens styrende organer skal den ut på høring.

Vedlagt denne invitasjonen ligger bakgrunnsinformasjon som vil være nyttig for diskusjonen.

Vennlig  hilsen  
Runar Jacobsen

http://www.folloren.no/getfile.php/3949453.1195.ausqnsjniukjbk/Eieravtale+for+Follo+Ren+IKS.pdf
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FNs bærekraftsmål
FN vedtok i 2015 17 bærekraftsmål som alle medlemsland forplikter  
seg til. Aktivitetene til Follo Ren faller innenfor følgende bærekraftsmål:

Bærekraftige byer og samfunn
11.6 Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet 
i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge 
særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for 
avfallshåndtering

Ansvarlig forbruk og produksjon
12.4 Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte 
rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av 
kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres 
livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier 
og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense 
skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet

12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden  
gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

12.7 Fremme bærekraftige ordninger for offentlige 
anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk  
og prioriteringer

Stoppe klimaendringene
13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til 
å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av 
klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke 
kunnskapen og bevisstgjøringen om dette
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EUs målsetninger  
innen avfallsområdet
EU ble i desember 2017 enige om en foreløpig avtale om et ambisiøst 
avfallsregelverk mot 2030 og 2035. For å nå målene i denne avtalen  
må alle tenke nytt når det gjelder avfallshåndtering.

Avtalen innebærer følgende mål  
for ombruk og materialgjenvinning:
• Obligatorisk utsortering av matavfall innen 2023

• Obligatorisk innsamling av tekstiler og farlig avfall innen 2025

• 55% materialgjenvinning innen 2025

• 60% materialgjenvinning innen 2030

• 65% materialgjenvinning innen 2035

• Produsentansvaret ilegges krav om full kostnadsdekning for behandlingskostnader

Avfallshierarkiet ble introdusert av EU i 2008. Avfallshierarkiet gir en retning for hvordan en skal 
håndtere avfall basert på fem forskjellige trinn. Det minst foretrukne avfallshåndteringsalternativet 
er deponering, og det gunstigste er avfallsreduksjon gjennom å produsere mindre avfall. 

Hovedformålet med avfallshierarkiet, som et rammeverk, er å prøve å ivareta avfallet så høyt oppe 
i hierarkiet som mulig. Tilstreber en å få benyttet avfallet høyt oppe i avfallshierarkiet utnyttes 
ressursene bedre og en får redusert negativ påvirkning på klima og miljø. Et eksempel er klær som 
kan gå i arv (avfallsreduksjon) istedenfor til energiutnyttelse (forbrenning). 

Avfallsreduksjon
Lage mindre avfall og 
bruke ting om igjen

Tilrettelegging  
for gjenbruk
Reparasjon av produkter

Materialgjenvinning
Lage nytt av brukt

Energiutnyttelse
Forbrenne

Deponering
Legge på fylling
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Avfallsstrategi 
– Fra avfall til ressurs 

Avfallsstrategi – Fra avfall til ressurs
Strategien omhandler hvilke fokusområder regjeringen prioriterer.  
Dette er;

• Innføre ordning for å ta hånd om kasserte fritidsbåter

• Avtale med matvarebransjen om å redusere matsvinnet

• Fokus på økt gjenvinning av plastavfall og bygg- og anleggsavfall

• Fokus på økt innsamling av tekstilavfall og elektronisk avfall

• Anledning til å bruke avfallsgebyret til å rydde opp i parker og på strender

Avfallsstrategien viser i tillegg til at avfallsforebygging er høyt prioritert  
i EUs rammedirektiv for avfall.

Stortingsmelding 45 Avfall som ressurs  
– avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Stortingsmeldingen presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær 
økonomi. Meldingen vektlegger avfallsforebygging, økt ombruk og 
materialgjenvinning. Meldingen inneholder også en samlet plaststrategi, 
som gjennomgår alle planlagte og igangsatte tiltak mot marin forsøpling og 
spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringens strategi for grønn 
konkurransekraft

Å bygge grønn konkurransekraft for Norge betyr å kutte klimagassutslipp, 
øke verdiskapingen og sikre høy sysselsetting. Regjeringens strategi 
for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for 
den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper og 
presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille 
Norge til et lavutslippssamfunn.

Stortingsmelding 45  
Avfall som ressurs 

– avfallspolitikk og sirkulær økonomi  

Nasjonale føringer
Storting og regjering vedtar avfallsstrategi og stortingsmeldinger som i høy 
grad vil sette mål og påvirke hvordan vi skal utføre renovasjonstjenesten i våre 
kommuner. Relevante dokumenter vil også inkludere regjeringsplattformen:
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På vei mot et fossilfritt  
Akershus 2050 

Regional plan for klima og energi  
i Akershus 2018–2030

På vei mot et fossilfritt 
Akershus i 2050
Planprogram for 
Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2030

Vedtatt av fylkesutvalget 6. juni 2016

2015

2030

2050

Bedre vekst, lavere utslipp 
– regjeringens strategi for  

grønn konkurransekraft 

Ny regional plan for klima og energi  
i Akershus (vedtas juni 2018)

Planprogrammet foreslår sju områder fordelt på:

Reduksjon av CO2-utslipp:

• Transport med vekt på omlegging av drivstoff til hydrogen, el, biogass.  
Tiltak for å redusere bilbruk i Regional plan for areal og transport i  
Oslo og Akershus vil bli synliggjort.

• Stasjonær energi (bruk og produksjon) med vekt på oppvarming i bygg, 
karbonlagring i byggematerialet og produksjon av vindkraft og småkraft

Reduksjon av utslipp av metan og lystgass:

• Avfall og avløp med vekt på avfallsdeponier, redusert forbruk og produksjon 
av biogass/bio-gjødsel.

• Landbruk med vekt på kunstgjødsel og husdyrgjødsel og biogass/bio-gjødsel 
(landbruk) og karbonlager og fornybar energiproduksjon (skogbruk).

Andre satsingsområder:

• Indirekte utslipp som klimafotavtrykk i offentlig sektor og grønne 
innkjøpsordninger.

• Samarbeid og kompetanse

•  Oppmerksomhet og formidling

Dagens mål:

• Utslipp fra transportsektoren skal reduseres med 20 prosent innen 2030.

• Utslipp fra sektorene stasjonær forbrenning og avfallshåndtering skal hver 
reduseres med 80 prosent innen 2030.

Regjeringsplattformen  
– utdrag fra «Jeløy-erklæringen»
Regjeringen vil styrke Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin 
forsøpling, og gå foran med offensive nasjonale tiltak. Regjeringen vil redusere 
forsøpling, rydde opp i forurensing og ta i bruk alternativer til fossil plast. Dette 
kan gi nye muligheter for innovasjon, nyetablering og grønn vekst.



Kommunale planer
Eierkommunene har i sine vedtak av kommuneplaner og 
klima – og energiplaner lagt føringer og rammebetingelser 
for hvordan Follo Ren skal utføre renovasjonstjenesten. 
Felles for alle kommunene er at det legges opp til 
bilfrie områder der vi må tenkte nytt når det gjelder 
hjemmehenting av avfall. Videre legger flere av 
kommunene opp til økt andel gjenbruk som vil føre til andre 
nedstrømsløsninger for gjenstander vi ikke lenger ønsker 
eller har bruk for.



Nesodden kommune: 
«Vi skal ha en kollektivbasert utvikling av bolig- og næringsområder i 
kommunen. […] Som hovedregel skal ny utbygging skje innenfor den 
eksisterende byggesonen i form av fortetting.» Nesodden kommunes 
Kommuneplan 2014-2026

«Drift av gjenvinningsstasjoner, bruk av mobile gjenvinningsstasjoner, hvor 
det legges til rette for at brukerne sorterer riktig på avfallskategorier som 
grovavfall, metall, glass, farlig avfall, trevirke, el-avfall, hageavfall.» Nesodden 
kommune Plan for klima og biologisk mangfold

Frogn kommune: 
«Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan  
gå og sykle til daglige gjøremål.» Frogn kommunes Kommuneplan 2013-2025

«Avfallsmengden i Frogn kommune skal reduseres med 20% innen 2024 i 
forhold til 2012-nivå. […] På sikt bør kommunen legge til rette for en mer 
sentralt plassert gjenbruksstasjon og opprette gjenbruksbutikk.» Frogn 
kommune Kommunestyremelding om klima og energi

Ås kommune: 

«Det er et stort potensial for å redusere CO2-utslipp ved å redusere bruk av 
kjøretøy som går på fossilt drivstoff. Som arealplanmyndighet har kommunen 
et stort handlingsrom for å tilrettelegge for en kompakt tettstedsutvikling 
som reduserer transportbehovet og dermed også CO2-utslipp. Flere boliger 
og et bredt utvalg av arbeidsplasser, handels-, tjeneste- og fritidstilbud i 
tilknytning til god kollektivdekning vil gjøre at flere kan gå og sykle til daglige 
gjøremål, og gir samtidig grunnlag for et bedre kollektivtilbud.» Ås kommune 
Kommuneplan 2015-2027

«Kommunen vil bidra til at husholdningenes totale restavfall per innbygger 
reduseres med minimum 25%.» Ås kommune Kommuneplan 2015-2027

Nedenfor har vi gjengitt noe av ordlyden i kommuneplanene som er 
direkte relevant for renovasjonen.
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Ski kommune: 
«For å møte de regional utfordringene som er beskrevet foran er det 
nødvendig å utvikle samordnede og effektive areal- og transportløsninger  
der innbyggerne bor tettere og er mindre avhengige av personbil enn i dag.»  
Ski kommunes Kommuneplan 2011-2022

«Sentrumsplanene legger til rette for at det ikke skal være nødvendig med 
bilbruk inne i Ski sentrum. I tillegg er krav til andel parkeringsplasser per 
boenhet halvert, noe som vil redusere parkeringsmuligheter videre fremover.» 
Ski kommune Klima- og Energiplan del 2 – handlingsplan for 2016 & 2017

«Mål: Redusere avfallsmengden og øke gjenbruksandelen. Delmål: 
Materialgjenvinne og ombruke 60% av husholdningsavfallet i Follo innen 
2020. Delmål: Redusere indirekte klimagassutslipp fra forbruk og avfall hos 
innbyggeren næringsliv og kommunal virksomhet vha. kommunikasjon og 
tilrettelegging.» Ski kommune Klima- og Energiplan del 2 – handlingsplan for 
2016 & 2017

Oppegård kommune:

«Styrket regionalt samarbeid om arealutvikling og utbyggingsmønster 
kan bidra til bærekraftig utvikling, med arealeffektivt utbyggingsmønster 
som sikrer vern av naturgrunnlaget og miljøvennlige transportløsninger.» 
Oppegård kommunes Kommuneplan 2011-2022

«Med bærekraftig avfallshåndtering menes at det skal tilrettelegges for riktig 
behandling av avfallet som oppstår i kommunen. Redusert avfallsmengde, 
mer gjenbruk og materialgjenvinningsgrad og tilbakeføring av matavfall og 
hageavfall i kretsløp skal ha fokus.» Oppegård kommune Klima- og energiplan 
2011-2015
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VISSTE DU AT …

Follo Ren – utøvende  
på vegne av kommunen
Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av 
avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale 
ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende 
bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter. 

I dag består renovasjonstjenesten av:
• Innsamling av papp/papir og restavfall inkludert plastemballasje  

og matavfall separat i grønne poser

• 97 returpunkter for glass- og metallemballasje og tekstiler

• Tre gjenvinningsstasjoner for alle typer grovavfall (EE-avfall,  
farlig avfall, trevirke, hageavfall mm)

• Miljøbil som henter farlig avfall og EE-avfall på bestilling

Innsamlingen fra husholdningene og på returpunktene er kontraktinngåelser basert  
på forutgående anbud. Totalt har Follo Ren ca. 60 avtaler på alt fra nedstrømsløsninger, 
drift og varekjøp.

Gjenvinningsstasjonene er rene mottaks- og logistikkfunksjoner, og med unntak av 
hageavfall blir ikke avfallet behandlet på stedet. Follo Ren samler, emballerer og 
videresender avfallet til ekstern behandling. Avfallet inngår i stor grad i produksjon av ny 
varer eller som brensel. 

… hver måned utfører 
Follo Ren ca. 103 000 
tømminger av beholdere 
og fellesløsninger hos 
 ca. 45 000 abonnenter 
(ca. 112 000 innbyggere)?

… Follo Ren 
håndterer 25 000 
tonn avfall som 
samles inn ved hus-
standen eller på 
returpunkter pr. år?

REST-
AVFALL

PAPP OG
PAPIR

››
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VISSTE DU AT …

Avfallet Follo Ren leverer er generelt av bra kvalitet og erstatter forbruk av nye råvarer. 
Hageavfallet fra Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjon blir fraktet til Bølstad. Her blir 
hageavfallet kvernet før det komposteres til jord på naboeiendommen i regi av grunneier. 

Til sammen samler Follo Ren inn og behandler ca. 58 000 tonn avfall hvert år. Follo Ren har 
i tillegg en forsiktig satsing inn mot bedrifter i eierkommunene som produserer avfall som 
ligner husholdningsavfall. 34% av avfallet med dagens løsninger går til materialgjenvinning. 

Organisasjonens oppbygging og ansvar
Follo Ren har til sammen 31 fast ansatte. Administrasjonen består av 13 medarbeidere og 
holder til i leid eiendom i Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro. Administrasjonen sørger for å ha 
gode avtaler som ivaretar miljø og økonomi, og jobber i tillegg med å videreutvikle dagens 
tjenestetilbud til beste for våre innbyggere. Administrasjonen består av medarbeidere med 
kompetanse innenfor fagområdene drift, anskaffelser, prosjekt og utvikling, kommunikasjon, 
IT, personal, HMS og økonomi. 

Tre ansatte drifter returpunktene, omlastehall/lager og beholderadministrasjon, 
mens 15 ansatte er fordelt på de tre gjenvinningsstasjonene Bølstad, Teigen og 
Oppegård i en toskiftsordning for å ivareta gode åpningstider. Follo Ren eier ingen av 
gjenvinningsstasjonene, men leier og drifter dem. De tre gjenvinningsstasjonene har 
følgende adresser:

• Bølstad gjenvinningsstasjon: Kongeveien 100, 1407 Vinterbro 

• Teigen gjenvinningsstasjon: Midtveien 462, 1455 Nordre Frogn

• Oppegård gjenvinningsstasjon: Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr

I 2017 omsatte Follo Ren for kr 116 607 244.

… våre tre gjen vin-
nings stasjoner tar imot 
170 000 besøkende og 
håndterer 33 000 tonn 
avfall pr. år?

… hver innbygger i Follo har  
en total avfallsmengde på 

 ca. 512 kg pr. år?
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SPØRSMÅL?
Veien mot 2035 – hvordan  
skal vi oppnå myndighetskrav  
til materialgjenvinning? 
Fremtidens avfall skal i følge myndighetene enten benyttes som det er, redesignes eller 
inngå som råvarer i ny produksjon. For å få til dette må vi ha et renovasjonssystem som 
gjør det enkelt å bli kvitt gjenstander man ikke lenger ønsker eller behøver, samt annet 
avfall på en enkel måte. 

Vi ønsker en dialog med eierne om hvordan vi sammen kan bygge et samfunn som er 
tilrettelagt for sirkulær avfallshåndtering. Dette innebærer at det dagens avfall blir benyttet 
på nytt så høyt opp i avfallspyramiden som mulig. 

Vi må se på hvordan vi kan sitte i førersetet når fremtidens renovasjonsløsninger 
bestemmes. Dette kan gjøres på flere forskjellige måter: gjennom fortsatt innkjøp av 
tjenester, deleierskap i anlegg, innovasjon og FoU-prosjekter for ny teknologi (eks. i form av 
sorteringsløsninger ved husstanden, andre hentetjenester og anleggsteknologi).

Avfall som ressurs og råvare:

Spørsmål | Debatthefte 2018, Follo Ren 13



SPØRSMÅL?
Hvordan skal vi tilrettelegge for 
bærekraftige renovasjonsløsninger  
i bilfrie bomiljøer?
Tradisjonell renovasjon er ikke forenlig med måten nye boområder nå planlegges. I nye og 
fremtidige boområder ligger boligene tettere, det bygges mer i høyden og det fokuseres 
på bilfrie, grønne rekreasjonsområder som kan benyttes av beboerne. Denne utviklingen 
gir mindre plass for bilbruk for den enkelte, og det legges opp til at beboerne skal benytte 
offentlig transport og sykkel. 

Dette betyr at Follo Ren i fremtiden må tilby ulike avfallsløsninger skreddersydd 
boområdene som bygges. 

Regulerings- og byggesaker – krav til gode og fremtidsrettede muligheter å bli kvitt  
avfall på

Follo Ren ønsker i samarbeide med eierkommunene å finne de gode løsningene. 
Avfallsløsningene bør planlegges tidlig både mht. infrastruktur i bakken, om 
næringsdrivende skal benytte de samme avfallsløsningen som innbyggerne, hentesteder 
for avfall og om det skal reguleres inn egne områder der grovavfall kan avleveres uten at 
det er nødvending med bil.

De skreddersydde avfallsløsningene bør være slik at innbyggerne har ulike tilbud for 
hvordan avfall kan avleveres. Eksempler på dette kan være flerbruksrom i nye boområder 
som både er festlokale og gjenbruks- og gjenvinningsmøtested, mini-gjenbruksstasjoner 
der mindre mengder avfall kan leveres til fots, flere hentetjenester og returpunkter som 
vil sørge for at innbyggerne kan levere avfallet «kortreist» i tillegg til gjenvinningsstasjoner 
hvor all type avfall kan leveres med bil.

Avfall som ressurs og råvare:
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SPØRSMÅL?
Kan vi dra nytte av lokalt og  
regionalt samarbeid med renseanlegg, 
NMBU og andre fagmiljøer for å oppnå 
bedre utnyttelse av avfallet som ressurs?
I det sentrale Østlandsområdet vil det i fremtiden være minst to nye ettersorteringsanlegg 
for restavfall i kommunal regi. Det ligger flere private anlegg for videresortering av 
papp/papir. Hvorvidt enda nyere teknologi gjør det mulig å sortere metallemballasje 
og glassemballasje rett fra restavfallet vil tiden vise. Målet som skal nås er 65% 
materialgjenvinning av husholdningsavfall i 2035. Per i dag klarer Follo Ren 34% 
materialgjenvinning av avfallet. 

Ombruk, oppgradering og redesign er et annet fokusområde i EU. For at et produkt skal 
ha et lenger livsløp må Follo Ren legge til rette for at ting kommer i omløp høyere oppe i 
avfallspyramiden. Dette kan være gjennom samarbeid med ombruksbutikker, reparatører 
og redesignere i regionen.

Møbelbransjen jobber med designet slik at man i fremtiden lettere kan få fra hverandre 
de ulike komponentene som deretter kan benyttes i ny produksjon. Dette gjør at Follo 
Ren kan ettersortering bedre på gjenvinningsstasjonene og selge råvare direkte til ny 
produksjon.

Matavfallet kan håndteres i Follo regionen gjennom samarbeid med Nordre og Søndre 
Follo renseanlegg som i fremtiden kan lage biodrivstoff og gjødsel. Biodrivstoffet kan da 
fortsatt benyttes på renovasjonskjøretøy, og gjødselet kan erstatte kunstgjødselet som 
benyttes av bøndene i regionen i dag.

Hageavfallet er en ressurs som gjennom kompostering gir et godt gjødselprodukt som kan 
erstatte kunstgjødsel. 

Trevirke, grave- og rivemasser har et stort fokus i EU. Dette går i dag enten til 
energiutnyttelse i form av forbrenning eller til deponi. For å nå nye krav bør Follo 
Ren sammen med andre aktører i regionen finne nye bruksområder som øker 
materialgjenvinningen eller ombruk.

Knapphet på ressurser gjør at elektronikkbransjen i større grad ønsker å få tilbake 
sine produkter som direkteressurs i ny egenproduksjon. Hvordan dette løses og hvilke 
samarbeidsmuligheter dette gir er fortsatt upløyd mark. 

Fremtidens muligheter i vår region:
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