
Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner.
Vi har snakket med ‘fremtiden’ - barna. 

 
Takk til St.Franciskus barnehage og SFO, 1. klasse ved Arendal International School

og Villa Matilda barnehage, for fantasifulle, ærlige og spontane 
refleksjoner om miljø og gjenvinning.

Årsrapport 2013
Vi har snakket med fremtiden

“Hvis forurensing var et 
monster ville jeg ringt 
rengjøringspersonalet til 
Jens Stoltenberg og fått 
det vasket bort” 

Alexsander 7 år

Dalenveien 347,  4849 Arendal  
Tlf: 37 05 88 00  / Faks: 37 05 88 11

kundesenter@agderrenovasjon.no
www.agderrenovasjon.no

Design/idé: www.innoventi.no 
Trykk: www.kai-hansen.no
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Daglig leder har ordet  

“En årsrapport handler om tilbakeblikk.
I Agder Renovasjon IKS er vi opptatt av å 
være fremsynte. Vi har derfor bedt “fremtiden” 
bidra til årets rapport. Barn fra lokale skoler 
og barnehager har gitt oss noe å tenke på 
og mange gullkorn om noe mange kanskje synes 
er et litt grått tema - søppel. Fantasi, lekenhet  
og spontanitet verd å ta med seg, synes vi, 
så vi presenterer dem på huskelapper.”

Agder Renovasjon IKS sitt overordnende mål er å samle inn 
og behandle avfallet fra innbyggerne i sine eierkommuner 
på en miljømessig og skånsom måte. Selskapet er opptatt 
av å gjøre en best mulig jobb for eierkommunene og tilby en 
god avfallstjeneste til innbyggerne.

Fra avfall til ressurs
Avfallsbransjen er med store omstillinger, nye  rammevilkår 
og moderne teknologi, kommet til en ny tidsepoke for avfalls
behandling.  Avfallsbransjen i Norge tar store og viktige grep 
ved å fokusere på gjenbruk, materialgjenvinning og energi
gjenvinning (energiutnyttelse av restavfall).  

Den mest miljøvennlige avfallsbehandlingen er fremdeles 
materialgjenvinning. 

Det avfallet som kildesorteres blir gjenvunnet  til nye råvarer 
og produkter som selskapet selger til materialselskapene. 
Materialgjenvinning er også det mest rimelige alternativet. 
Avfallet som hverken kan gjenvinnes eller gjenbrukes, er 
restavfall. Dette går til produksjon av fjernvarme og strøm i 
anlegget i Kristiansand, Returkraft, etter «nærhetsprin
sippet» om behandling av avfallet så nær kilden som mulig. 

I en årrekke har norske forbrenningsanlegg slitt med det 
såkalte svenskesuget. Det har handlet om penger og miljø. 
Før 2009, da det fremdeles var lov å legge restavfall på fyllin
ga, var det bedre for miljøet at avfallet ble forbrent i Sverige. 
Slik er det ikke lenger. Energiutnyttelse av restavfall i Norge 
sparer klimaet for store CO2utslipp, fordi det i Norge erstatter 
fossil energibruk. I tillegg kommer reduserte CO2utslipp ved 
mindre tungtransport ved å behandle dette i Norge.

Forbruk & Avfall
Agder Renovasjon IKS har vært en av forfatterne i utarbei
delsen av kunnskapsnotatet «Forbruk & Avfall» for Klima
partnere. Økende avfallsmengder er et av vår tids største 
miljø problemer. Økt  velstand gir økt forbruk og dermed mer 
avfall. Selv om  avfallshåndteringen stadig blir bedre, ligger 
det en stor miljøgevinst i at det oppstår så lite avfall som 
mulig. Kunnskaps notatet belyser ulike sider ved avfallsbe
handling. 

Anita Aanonsen Jernquist
Daglig leder Agder Renovasjon IKS
Heftingsdalen, 24. mars 2014
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Gjenbruksbutikken
Gjenbruksbutikken er godt besøkt av folk som ønsker å kjøpe 
rimelig brukt og som ønsker å levere til gjenbruk. 
Vi ønsker å fokusere på viktigheten av gjenbruk.

Agder Renovasjon Næring AS

Eierkommunens avfallsselskap for små og store 
bedrifter/ institusjoner

Agder Renovasjon Næring AS er eid av Agder Renovasjon IKS.
Selskapet er lokalt forankret og tilbyr så kortreiste  løsninger 
som mulig for næringsavfallet og sørger for at verdi
skapningen kommer fellesskapet i eierkommunene til gode. 

Det er fri konkurranse om innsamling og behandling av 
næringsavfall, og i vår region er Agder Renovasjon 
Næring AS en av flere aktører. Konkurransen er høy, 
men vi har funnet vår nisje med å tilby tjenester som gir 
stor troverdighet ute i markedet, ikke minst da de ansatte 
har betydelig kompetanse og evner til å tilpasse seg etter 
kundenes behov og ønsker.

Våre kunnskaper innenfor veiledning og kompetanse
overføring etterspørres mer og mer, da våre kunder ser 
klare effekter/sammenhenger mellom høy miljøstandard 
internt i bedriften og økonomiske effekter/besparelser. 

Per-Helge Svendsen
Daglig leder
Heftingsdalen, 24. mars 2014
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VirksomhetsområderAgder Renovasjon IKS

Styret, representantskapet og ansatte

“ jeg ville gitt regninger
til gjenbruksbutikken ...
så andre kan kjøpe de” 

Henrik 6 1/2 år

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap, eid av 
kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Formålet med 
selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfalls
håndtering på en økonomisk, ressurs og miljømessig best 
mulig måte, å bidra og inspirere til økt miljøbevissthet 
blant innbyggerne. 

Agder Renovasjon IKS har to mottaksanlegg, Heftingsdalen i 
Arendal og Østerhus i Grimstad. Administrasjonen er 
samlokalisert med anleggsdriften i Heftingsdalen.

Selskapet har deponi i Heftingsdalen i Arendal og et nedlagt 
deponi i Skrubbedalen. I Heftingsdalen er det også anlegg for 
kompostering, sortering, slambehandling og sikkerhets
makulering. Innsamling av slam og avfall er konkurranse
utsatt og utføres på vegne av Agder Renovasjon IKS 
av private aktører. 

Oppgavefordeling mellom Agder Renovasjon IKS 
og kommunene

Kommunene er gjennom forurensingsloven pålagt oppgaver 
innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak. 
 Kommunene har ansvar for abonnement, renovasjonsgebyr, 
forsøpling og andre forvaltningssaker. Agder Renovasjon IKS 
har ansvar for praktiske oppgaver som tømming av avfall og 
slam, avfallsmottak, behandling og omsetning av gjenvunnet
 vare, utplassering av beholdere, utdeling av sekker, poser  
og lignende. 

Agder Renovasjon IKS skal i samarbeid med eierkommunene 
informere forbrukere og næringsliv om nasjonale, regionale 
og lokale mål og virkemidler for miljø og ressursvennlig 
avfallshåndtering.

Selskapet ledes av et representantskap som er valgt av 
eierkommunene og et styre som er valgt av representant
skapet. Funksjonstiden for representantskapet følger 
kommunevalgperioden (4 år), mens styret velges for 2 år av 
gangen. I styret er også en representant for de ansatte.

Agder Renovasjon IKS 
- styrets medlemmer i 2013
Tormod Vågsnes (Arendal, styreleder) 
Per Svenningsen (Grimstad, nestleder)
Åshild BruunGundersen (Arendal)
Nina Jentoft (Arendal)
Bjørg Engeset Eide (Grimstad)
Åge Nystøl (Froland)
Helga L. Olsbu (ansattes representant)   

Representantskapet  
Representantskapet består av 
10 medlemmer, 5 medlemmer fra Arendal, 
3 fra Grimstad og 2 fra Froland kommune.

Representantskapet har i 2013 bestått 
av følgende medlemmer:
Anne Merete Holmberg (Grimstad) – leder
Frode Filseth (Arendal) – nestleder
Andre Roshan (Arendal)
Irene Henriksen Aune (Arendal)
Gjermund Orrego Bjørndahl (Arendal)
Elin Mee Lunde (Arendal)
Hans Antonsen (Grimstad)
Synnøve Jomås (Grimstad)
Tom Eivind Koveland (Froland)
Mari Mykland (Froland)

Oversikt over ansatte i Agder Renovasjon IKS 
(Pr 1.1. 2014)

Administrasjon
Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder)
Eirik Kristiansen (økonomisjef) 
Kjetil Øygarden (driftsleder)
Hilde Hvoslef (avdelingsleder 
husholdningsrenovasjon)
Trygve Olsen (IT /seniorrådgiver) 
Siri Hegerlund (regnskapsfører) 
Berit Haugereid (slam/husholdning) 
Hege Langerød (husholdning/slam) 
Marit Dertz (kundesenter/vekt) 
Frits Bendiksen (resepsjon/kundesenter)
Jenny Ellen Myrland (kundesenter/vekt)
Liv Kjersti Dalholt (kundesenter/vekt)
Helga L. Olsbu (bedriftkunder)
Gunn Tove Jensen (permisjon)

Drift-Heftingsdalen
Jørgen Hurvedal (formann)
Øystein Stea (formann)
Finn Petter Larsen (lager/verksted) 
Leif Magne Kråkedal (anlegg)
Rein Lepson 
(gjenvinningsstasjon/verneombud)

May Britt Gundersen (gjenvinningsstasjon)
Zia Ahmade (anlegg) 
Kåre Jan Messel (anlegg)
Reidar Rønningen (kompostering/anlegg)
Raimond Berulfsen (anlegg/gjenbruksbutikk)
Ghamai Abdul Rasouli (anlegg)
Seb Cato Larsen (anlegg/vikar formann Østerhus)
Tor Atle Gundersen (anlegg)
Tore Amundsen (anlegg)
Kristine Martinsen (gjenbruksbutikk)
Bente Ulsted (gjenbruksbutikk)
Beate Kjenndalen 
(deltid gjenbruksbutikk – klær)

Østerhus avfallsmottak
Arild Snøløs (formann) (vikar Seb Cato ½ året)
Einar Andersen (vekt)
Bjørn Mykland (anlegg)
Anita Botterli (gjenvinningsstasjon)
Erik Usterud (anlegg)
Tor Erik M`Bon Torsøy (vekt/anlegg, deltid)
Jens Rino Haugen (anlegg, deltid)

Agder Renovasjons servicebil:
Jan Erik Tellefsen (servicebil”Sølvpilen”)

Innsamling av avfall og slam 
Agder Renovasjon IKS samler inn avfall fra husholdninger og 
hytter i vår region. I tillegg tømmer vi slam fra slamavskiller/
septiktanker for våre eierkommuner. Vi har 28.000 hus  hold
nings  abonnenter og ca 4800 slamanlegg.

Slambehandling
Slam fra septiktanker tømmes i store tanker, før det 
 avvannes i Heftingsdalen. Avvannet slam har i 2013 blitt 
kompostert i Lillesand (Lillesand og Birkenes avfallsselskap).

Drift av gjenvinningsstasjoner
Vi har 2 betjente gjenvinningsstasjoner, på Heftingsdalen og 
på Østerhus. Her kan både husholdninger og bedrifter levere 
og kildesortere sitt avfall.

Kundeservice og informasjon
Agder Renovasjon IKS skal bidra til økt miljøbevissthet 
blant innbyggerne, og arbeider aktivt med informasjon og 
 holdningsskapende arbeid. Vi informerer hovedsakelig via 
annonsering i lokalaviser, i nettavis, på egen hjemmeside, 
i den årlige renovasjonskalenderen, blogg og facebook.

Vi leverer ut renovasjonskalendere årlig til alle hushold
ningsabonnentene, og med disse følger det med 4 gratis 
billetter. Vi har kundebehandlere som administrerer og har 
kontakt med husholdningskunder, og kundeveiledere på 
gjenvinningsstasjonene som bistår kundene.

Sortering
Vi har 2 sorteringshaller, Heftingsdalen og Østerhus, 
her blir avfall sortert og omlastet.  Det som ikke kan 
gjenvinnes (restavfall) transporteres til Returkraft, og 
omdannes til fjernvarme og strøm gjennom forbrenning.

Kompostering
Ca 5000 tonn matavfall komposteres årlig på Heftingsdalen. 
Matavfall blandes med kalk, kvernet hageavfall og sand, og 
blir til ypperlig kompostjord i løpet av ½ år.

Drift av deponi
Virksomheten har Skrubbedalen nedlagte deponi 
(miljøkontroll i 30 år etter drift) og deponi på  Heftingsdalen. 
Etter deponiforbudet er det nå kun ikkenedbrytbart 
 avfall som kan deponeres, som stein, mur etc samt lett 
 forurensede masser. Gass fra deponiet tas ut fra 30 brønner, 
og leveres som energikilde til varmesentralen i Arendal. 
Det tas månedlige analyseprøver av både sigevann, over
flatevann samt grunnvann rundt deponiet, for å kontrollere 
at ikke sigevann lekker ut og forurenser grunnvannet.



Rapport fra husholdningsrenovasjon, 
slam og kommunikasjon

Vektbua i Heftingsdalen fikk en skikkelig oppussing og 
 utvidelse i 2013. Vektpersonalet er svært fornøyd med de 
nye lokalene.  
 
I 2013 ble det i samarbeid med Innoventi laget nye hjemme
sider.  Agder Renovasjon IKS og Agder Renovasjon Næring AS 
har nå separate hjemmesider.
 
Det annonseres jevnlig i de ulike lokalavisene og på Agder
posten nett. I tillegg legger vi ut informasjon på vår face
bookside og i bloggen. Alle husstander har fått renovasjons
kalender og 4 gratisbilletter for levering av avfall. Hyttene 
har fått egen info og en gratisbillett. Vi har også i år laget 
sorteringsguider oversatt til engelsk og polsk.
 
Det ble i 2013 tømt slamtanker fra sjøen for første gang. 
Tankrenovasjon har en liten tankbil som de kjørte over på 
lekteren til Bråtlund Transport AS. På denne måten kan 
hytter som ikke kan nås fra vei endelig få tømt septikken sin.
 
RenoNorden gjør en veldig god jobb med innsamling av hus
holdningsavfallet. Det er svært få avvik pr måned med tanke 
på at de renoverer hos ca 28 000 abonnenter hver uke.
 
Vi engasjerte oss i Strandryddedagen også i 2013. Vi  setter 
inn annonser og sender ut pressemeldinger der vi ber folk 
rydde en strand. Vi henter avfallet gratis. I 2013 ble 10 
 strender ryddet for til sammen 4200 kg avfall.

Hilde Hvoslef
 Avd. leder  husholdningsrenovasjon

Rapport fra Driftsavdelingen

Driften har hatt et travelt 2013. Stadig endringer i håndte
ring av avfall og stadig jakt etter den mest effektive måten 
å håndtere en travel arbeidshverdag. Dette medfører en 
kontinuerlig endring av arbeidsmåter, som innebærer at 
driftspersonell får endret sine arbeidsrutiner, eller at perso
nell har måttet bytte avdeling.  Årsaken til dette er å sørge for 
kvalitetssikring og være mer fleksible i forhold til endringer i 
fremtiden. Driften har gjennomført driftsmøter som planlagt, 
der vi har gått gjennom avvik, endringer og samarbeids
punkter. 

En av målsettingene i 2013 har vært å øke samarbeidet 
 mellom administrasjonen og driften. Det har vi ivaretatt med 
tidlig involvering av driftspersonell i samarbeidsfora for å 
bedre informasjonsflyt og effektivitet. Internkontroll/HMS 
er og har vært i fokus, og vi har ikke registrert noen alvorlige 
hendelser i 2013. 

Rutiner for innkjøp og samordning mellom anleggene 
Heftingsdalen og Østerhus er iverksatt for å gi  nødvendig 
 synergieffekt og for å være kostnadsbevisste.  Vi har 
 investert i driftsbygninger, spesielt med tanke på  sikkerhet 
for ansatte og samarbeidspartnere. Spesielt anlegget 
på Østerhus er blitt prioritert, samt tak over utelager ved 
 butikken i Heftingsdalen, som opplever økende trafikk. 

Langtidsplan for fornyelse av maskinparken er utarbeidet, 
og 2 nye maskiner var på plass i 2013, en maskin på hvert av 
anleggene (Østerhus og Heftingsdalen). Kontroller fra 
Fylkesmannen og Grønn punkt Norge er gjennomført i 2013.

Gjennom 2013 har vi hatt 6 personer inne på tiltak, og som 
har jobbet ute på anleggene. Dette er personer som trenger 
ekstra støtte, enten for videre utvikling i arbeidslivet eller 
utdanning. Dette har vært gjennomført i samarbeid med NAV, 
skole eller attføringsbedrifter. 

Tilbudet om fysisk aktivitet for driftspersonell i arbeidstiden 
er gjennomført og godt mottatt. 

Kjetil Øygarden
Driftsleder

Rapporter fra avdelingene
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“Med “gugge” såklart! 
Det holder seg minst ti millioner dager.” 

Henrik 6 1/2 år 

“Jeg ville sendt opp 
astronauter og tetta 

   det med en stor propp.” 
Ingeborg 6 år

Hvordan ville du fiksa hullet i ozonlaget?
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“Jeg ville vært et vindu,
for da kan jeg kikke ut hele tiden.”

Nora 5 1/2 år

Hvis du var glassflaske og kunne bli til noe nytt.
Hva ville du blitt?

“Jeg ville blitt til en glasslampe med
 fine diamanter og sølv, 

...men uten spindeslvev.”

Nora 6 år

“Jeg ville fått mormor til å 
strikke en stor varm jakke til 

den, så den ikke fryser.”

Regine 5 år

Hva ville du gitt jorden i gave så den kunne 
beskytte seg mot forurensing?

Hva synes du plast burde gjenvinnes til?

“Pølser!”

Ingeborg 5 år

“Ikke se så mye på tv og leke mer.”

Henrik 6 1/2 år

GULLKORN VERD Å TA MED SEG      

Hva ville du gitt jorden i gave så den kunne beskytte
seg mot forurensing?

“En klem.”

Tobias 5 år

Hordan kan vi spare på strømmen?

“Sjokoladekake og fotball.”
 

Andreas 6 år

Hva ville du gitt jorden i gave så den kunne 
beskytte seg mot forurensing?

Hvis du var glassflaske og kunne bli til noe nytt.
Hva ville du blitt?

Hva ville du blitt til om du var plast som skulle bli ny?

“Jeg ville blitt til dukke, for da er jeg
et menneske laget av plastikk,

og jeg kan ha klær på.”

Ingeborg 6 år
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Resultat, investeringer, likviditet og finansiering
Selskapets årsresultat ble ett underskudd på 5,3 mill. i 
2013 (budsjett 2013 var et underskudd på 4,6 mill.) mot et 
underskudd på 3,1 mill. i 2012. 

Driftsinntektene til Agder Renovasjon IKS har økt fra 93,2 
mill. i 2012 til 97,2 mill. i 2013.  

Driftskostnadene økte fra 99,6 mill. i 2012 til 104,5 mill. i 2013, 
det ble netto finansinntekter på 1,3 mill. i 2013 mot netto 
finansinntekter på 3 mill. i 2012. 

Konsernets årsresultat ble ett underskudd på 4,7 mill. i 2013 
mot et underskudd på 4,6 mill. i 2012. Driftsinntektene til 
konsernet har økt fra 103,1 mill. i 2012 til 107,6 mill. i 2013.  
Driftskostnadene økte fra 108,5 mill. i 2012 til 113,7 mill. i 
2013, det ble netto finansinntekter på 1,0 mill. i 2013 mot 
netto finansinntekter på 1,0 mill. i 2012.        
       
Årets underskudd, kr. 5 276 287 er i sin helhet dekket av 
selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital er etter dette 
kr 33 951 270 hvilket gir en egenkapitalandel på 23,6 % 
(25,8 % i 2012). Etter styrets vurdering er selskapets egen
kapital forsvarlig. 

Selskapets og konsernets likvide situasjon ansees som god.  
Selskapet og konsernet hadde en god likviditetsbeholdning 
pr. 31.12.13 og har i 2013 gjort planlagte investeringer, samt 
noen investeringer som anses som nødvendige for å opprett
holde driften på normalt nivå. 

Selskapets langsiktig gjeld pr. 31.12.2013 er kr 51 272 110 
(Tilsvarende for 2012 er kr. 55 373 870). Selskapets langsiktig 
gjeld er i sin helhet lån i Kommunalbanken.

De samlede investeringene i 2013  var på 8 mill. 
Investeringene fordeler seg slik:

Oppgradering av tekniske anlegg mv. 3,1 mill.
Investeringer til kostnadsreduksjon    4,9 mill.

Tilsvarende for konsernet er samlede 
investeringer på  8,8 mill. 

Oppgradering av tekniske anlegg mv.  3,1 mill.
Investeringer til kostnadsreduksjon  5,7 mill.

Finansiell risiko 
Agder Renovasjon IKS har kun renterisiko på sin lang siktige 
gjeld og har lite handel i valuta som minimerer risikoen 
 angående dette. Kredittrisikoen vurderes rimelig da eierne er de 
største debitorene ellers er det kun mindre debitorer. Historisk 
har det vært lite tap på fordring i selskapet. Selskapet har ingen 
kortsiktige aksjer og har god likviditet i driften.

På konsernbasis er risikoen tilsvarende ettersom datter
selskapet ikke har langsiktig gjeld eller utstrakt handel i valuta. 
Det har vært noe større tap på fordringer i Agder Renovasjon 
Næring AS ettersom de har en vesentlig større kundemasse som 
er næringsdrivende og private.

Fremtidig utvikling
Avfallsbransjen er gjennom store omstillinger med nye ramme
vilkår og moderne teknologi, og bransjen tar store og viktige 
grep ved å fokusere på gjenbruk, materialgjenvinning og 
energigjenvinning (energiutnyttelse av restavfall), i tråd med 
myndighetenes avfallsstrategi som kom i 2013. 

Den mest miljøvennlige avfallsbehandlingen er materialgjen
vinning. Det avfallet som kildesorteres blir gjenvunnet til 
nye råvarer og produkter som selskapet selger til material
selskapene. Materialgjenvinning er også det mest rimelige 
alternativet. Selskapet følger dette i sine prioriteringer.

Avfallet som hverken kan gjenvinnes eller gjenbrukes, er rest
avfall. Dette leveres til Returkraft AS, og bidrar til produksjon av 
fjernvarme og strøm. 

Det er igangsatt et prosjekt for å vurdere nye innsamlings
løsninger og hvilke alternativer som kan være hensiktsmessige 
for husholdningsrenovasjonen fremover.  Det vil bli en  vurdering 
i samarbeid med eierkommunene. Det arbeides fortløpende 
med å tilpasse selskapet etter nye krav fra myndigheter og nye 
 tilpasninger i tjenesten for eierkommunene. 

Arendal, 29.04.2014

Tormod Vågsnes
Styrets leder 

Per Svenningsen     
Nestleder

Åshild Bruun-Gundersen
Styremedlem  

Aage Nystøl      
Styremedlem

Årsberetning 2013

Nina Jentoft
Styremedlem

Helga Leikvangen Olsbu  
Styremedlem  
 
Bjørg Engeset Laurendz Eide
Styremedlem
 
Anita Aanonsen Jernquist 
Daglig leder

Virksomhetens art og beliggenhet
Selskapets virksomhet omfatter innsamling, mottak, 
 behandling, sortering av avfall, drift av gjenbruksbutikk, 
drift av eget deponi på Heftingsdalen og overvåkning av 
nedlagt deponi i Skrubbedalen. Selskapet er ansvarlig for 
 husholdningsrenovasjonen i kommunene Arendal, Grimstad 
og Froland.

Selskapet driver avfallsanlegg i Heftingsdalen i  Arendal 
 kommune og avfallsmottak på Østerhus i Grimstad 
 kommune. Selskapets administrasjon er lokalisert i 
 Heftingsdalen. All innsamling av husholdningsavfall og 
slam er i henhold til prinsippet om selvkost og det føres et 
selvkostregnskap som viser status på selvkostfondet ved 
årets slutt. 

Agder Renovasjon IKS eier selskapet Agder Renovasjon 
Næring AS (100 %). Virksomheten er samlokalisert med 
Agder Renovasjon IKS på Heftingsdalen. Agder Renovasjon 
Næring AS driver innsamling av næringsavfall i regionen i 
konkurranse med andre private aktører.

Selskapets utvikling, resultat og forutsetning om 
fortsatt drift
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende 
oversikt over utvikling og resultat av selskapets og 
 konsernets virksomhet og stilling pr. 31.12.2013. Styret 
bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt 
til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. 

Arbeidsmiljø og ansatte
Selskapet hadde ved årsskiftet 41 ansatte 
herav 15 kvinner og 26 menn. Konsernet hadde ved årsskiftet 
43 ansatte herav 16 kvinner og 27 menn. 

Selskapet tilstreber lik lønn for likt arbeid og arbeider aktivt 
for å ivareta likestilling.

Styret for Agder Renovasjon IKS har gjennom året 2013 
bestått av 3 kvinner og 4 menn.  

Sykefraværet i 2013 har vært 11 % (1,9 % korttidsfravær og 
9,1 % langtidsfravær). En økning i langtidsfraværet i 2013 
skyldes i hovedsak flere alvorlige sykdomstilfeller i  bedriften 
og er ikke jobbrelatert. Korttidsfravær er inntil 3 dagers 
fravær. Til sammenligning var sykefraværet i 2012 på 7,5 %, 
2011 på 8 % og 2010 på 9,3 %. 

Mål for sykefravær i virksomheten er maks 7 %  
(2 %  korttidsfravær og 5 % langtidsfravær). 

Sykefraværet føres kvartalsvis og styret legger vekt på at 
det fortsatt arbeides med tiltak for å holde sykefraværet 
lavest mulig, og på sikt reduseres. Konsernets sykefravær 
er tilsvarende Agder Renovasjon IKS sitt fravær, da det ikke 
har vært fravær i datterselskapet. Det er ikke gjennomført 
arbeidsmiljøkartlegging i 2013. Den siste var i 2012 og ny vil 
bli gjennomført i 2014. 

Alle uønskede hendelser inkl. personskader registreres i 
eget avviksregister. Det har blitt rapportert om 3 nesten 
ulykker som gjelder personskade (klemskade, hodeskade og 
 nakkesmerter), og 2 hendelser som gjelder truende adferd 
fra kunder. Det arbeides fortløpende med tiltak for å hindre 
personskader og ulykker.  Utover det er det  viktig at  selskapet 
fortsetter å arbeide med helse, miljø og sikkerhets tiltak for å 
motvirke støy, tunge løft, luftkvalitet og andre helsemessige 
problemstillinger for den enkelte ansatte. 

Ytre miljø
Innsamling, behandling og deponering av avfall påvirker 
miljøet gjennom utslipp til luft, vann og grunn. Selskapet er 
derfor pålagt omfattende kontroll og rapporteringsrutiner 
til fylkesmannen. Driften i 2013 har vært godt innenfor alle 
myndighetskrav. Sigevannet fra deponiet i Heftingsdalen og 
det nedlagte deponiet i Skrubbedalen blir samlet opp og går 
til kommunalt renseanlegg. 

Det meste av deponigass i Heftingsdalen blir samlet opp og 
sendes i gassledning fra Heftingsdalen til varmesentralen i 
Arendal. I 2013 produserte Agder Energi Varme AS 3,46 GWh 
(utnyttelse på 80,8 % av deponigassen), en reduksjon fra 
2012 hvor produksjonen var på 4,95 GWh (utnyttelse på 
86,8 % av deponigassen).
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Resultatregnskap Balanse

Morselskap Konsern

Note 2013 2012 2013 2012

Driftsinntekter

Salgsinntekt 1  74,850,000  70,410,000  93,823,640  89,078,431 

Annen driftsinntekt 1  22,339,862  22,776,259  13,786,862  13,975,259 

Sum inntekter  97,189,862  93,186,259  107,610,502  103,053,690 

 -    -   

Driftskostnader

Varekostnad  27,303,461  25,670,220  31,013,457  29,225,273 

Innsamling avfall  28,462,166  27,301,074  32,585,461  31,403,664 

Deponiavgift  353,695  223,115  353,695  223,115 

Lønns- og personalkostnader 2, 12  23,124,110  21,218,298  24,859,711  22,292,478 

Avskrivning varige driftsmidler 3  8,617,100  9,038,109  9,321,796  9,654,105 

Nedskrivning varige driftsmidler 3  -    -    -    -   

Tap på fordringer  12,675  -2,881  30,391  71,304 

Annen driftskostnad 4  16,613,939  16,106,270  15,552,352  15,622,806 

Sum driftskostnader  104,487,146  99,554,205  113,716,863  108,492,745 

Driftsresultat  -7,297,284  -6,367,946  -6,106,361  -5,439,055 

Gevinst salg maskiner og eiendom  750,833  -    750,833  -   

Finansinntekter og finanskostnader

Inntekt eliminering av datterselskap  -    1,635,680  -    -   

Renteinntekt  1,760,522  1,905,009  2,008,068  2,190,983 

Annen finansinntekt - utbyttte 8  688,083  936,739  189,906  236,739 

Rentekostnad  -1,176,885  -1,464,852  -1,177,014  -1,465,331 

Annen finanskostnad  -1,556  -542  -1,556  -542 

Netto finansposter  1,270,164  3,012,034  1,019,404  961,849 

Ordinært resultat før skattekostnad  -5,276,287  -3,355,912  -4,336,124  -4,477,206 

Skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat 5  -    -267,710  408,274  146,242 

Årets resultat  -5,276,287  -3,088,202  -4,744,398  -4,623,448 

Overføringer/disponering:

Overført fra/til annen egenkapital 6 -5,276,287 -3,088,202  -4,744,398  -4,623,448 

Sum disponert -5,276,287 -3,088,202  -4,744,398  -4,623,448 

Morselskap Konsern

Note 2013 2012 2013 2012

Balanse pr. 31. desember

Eiendeler

Anleggsmidler

Immatrielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5 97,179

Goodwill 3  -    -   793,333  1,073,333 

Sum immatrielle eiendeler  -    -   890,512  1,073,333 

Varige driftsmidler

Bygninger 3 32,558,477 31,434,432  32,558,477  31,434,432 

Tomter og andre grunnareal 3 6,468,666 6,468,666  6,468,666  6,468,666 

Teknisk anlegg, deponi og gassanlegg 3 19,701,782 22,717,053  19,701,782  22,717,053 

Anleggsmaskiner og transportmidler 3 5,054,946 3,816,004  5,129,031  3,924,281 

Containere, materiell og utstyr 3 3,844,824 4,432,502  5,161,434  5,315,614 

Kontormaskiner og EDB-utstyr 3 234,760 192,457  234,760  192,457 

Sum varige driftsmidler  67,863,455 69,061,114  69,254,150  70,052,503 

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 8  500,000 500,000  -    -   

Investeringer i tilknyttet selskap 8  3,491,100 3,491,100  3,491,100  3,491,100 

Egenkapitalinnskudd KLP 8  297,441 264,316  299,110  265,053 

Langsiktige fordringer 8  12,406,000 12,406,000  12,406,000  12,406,000 

Sum finansielle anleggsmidler  16,694,541 16,661,416  16,196,210  16,162,153 

Sum anleggsmidler  84,557,996 85,722,530  86,340,872  87,287,989 

Omløpsmidler

Varer 7  958,359  884,956  1,157,949  1,138,877 

Fordringer

Kundefordringer  28,227,033  25,653,078  32,318,738  29,548,508 

Andre fordringer 9  2,217,862  1,682,485  874,915  511,610 

Sum fordringer  30,444,895  27,335,563  33,193,653  30,060,118 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 10  28,072,461  36,531,599  34,843,958  43,223,718 

Sum omløpsmidler  59,475,715  64,752,118  69,195,560  74,422,713 

Sum eiendeler  144,033,711  150,474,648  155,536,432  161,710,702 
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Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skattekostnad -5,276,287  -3,355,912 -4,336,124  -4,477,206 

Periodens betalte skatt 0  -   -410,195  -550,270 

Ordinære avskrivninger 8,617,100  9,038,109 9,321,796  9,654,105 

Nedskrivning anleggsmidler 0  -   0  -   

Endring i kundefordringer -2,573,955  -948,222 -2,770,230  -1,130,844 

Endring i leverandørgjeld 505,634  -1,600,503 -278,389  -343,551 

Endring i varelager -73,403  -89,860 -19,072  -108,550 

Endring i andre tidsavgrensningsposter 1,845,264  1,804,862 2,439,946  382,840 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    3,044,353  4,848,474  3,947,732  3,426,524 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler, inkludert goodwill -7,968,606  -7,428,354 -8,792,608  -2,102,348 

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 1,300,000  -   1,300,000  -   

Utbetaling ved egenkapitalinnskudd KLP -33,125  -27,848 -33,125  -28,585 

Innbetalinger ved salg av aksjer/avvikling av datterselskap 0  609,709 0  -   

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter             -6,701,731  -6,846,493  -7,525,733  -2,130,933 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -4,101,760  -2,050,880 -4,101,760  -2,335,230 

Opptak av langsiktig gjeld  -    -   0  -   

Ut-/innbetaling langsiktige fordringer/utbytte -700,000  925,000 -700,000  -   

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -4,801,760  -1,125,880  -4,801,760  -2,335,230 

Netto endring i kontanter og bankinnskudd  -8,459,138  -3,123,899  -8,379,761  -1,039,639 

Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse  36,531,599  39,655,498 43,223,718 44,263,357

Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt  28,072,461  36,531,599 34,843,958 43,223,718

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

Balanse Kontantstrømoppstilling

Arendal 29. april 2014

Tormod Vågsnes
Styreleder 

Per Svenningsen
Nestleder

Bjørg Engeset Laurendz Eide 
Styremedlem 

Aage Nystøl
Styremedlem

Helga Leikvangen Olsbu
Styremedlem

Anita Aanonsen Jernquist
Daglig leder

Åshild Bruun-Gundersen
Styremedlem

Nina jerntoft
Styremedlem

Morselskap Konsern

Note 2013 2012 2013 2012

Balanse pr. 31. desember

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6  33,951,270  39,727,558  42,503,321  47,947,719 

Minoritetsinteresser  -    -   

Sum egenkapital  33,951,270  39,727,558  42,503,321  47,947,719 

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser

Etterdriftsfond 13  15,705,043  15,705,043  15,705,043  15,705,043 

Utsatt skatt 5  -    -    -    3,789 

Pensjonsforpliktelse 12 4,122,088  3,536,579  4,386,733  3,653,654 

Sum avsetninger for forpliktelser  19,827,131  19,241,622  20,091,776  19,362,486 

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 11  51,272,110  55,373,870  51,272,110  55,373,870 

Øvrig langsiktig gjeld  -    -    -    -   

Sum annen langsiktig gjeld  51,272,110  55,373,870  51,272,110  55,373,870 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  6,795,522  6,289,888  8,348,376  8,626,765 

Betalbar skatt 5  -    -    509,242  410,195 

Skyldige offentlige avgifter  4,304,628  3 981,568  5,151,925  3,995,005 

Avsatt utbytte 6,8  500,000  700,000  -    -   

Annen kortsiktig gjeld 9  27,383,050  25,160,142  27,659,682  25,994,662 

Sum  kortsiktig gjeld  38,983,200  36,131,598  41,669,225  39,026,627 

Sum  gjeld  110,082,441  110,747,090  113,033,111  113,762,983 

Sum egenkapital og gjeld  144,033,711  150,474,648  155,536,432  161,710,702 
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Aksjer og andeler med eierandel mindre enn 35 % er  oppført 
i  selskaps og konsernregnskapet etter kostmetoden. Ved 
 utarbeidelsen av konsernregnskapet er interne fordringer og gjeld, 
samt transaksjoner mellom konsernselskapene, eliminert.

Prinsipp for inntekts- og kostnadsføring
Inntekt resultatføres når den er opptjent, for salg av varer og 
 tjenester regnes dette å være på leveringstidspunktet. Utgifter 
sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter 
utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til 
inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som 
skal tilbakebetales innen ett år er  klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 
virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være  forbigående. 
 Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominellt beløp på 
etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominellt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er i 
 samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderings
regler. Det redegjøres nærmere for disse nedenfor.
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Note 1 - Driftsinntekter

Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

Renovasjon - husholdning og næring 74 850 000 70 410 000 * 93 823 640 89 078 431

Øvrige inntekter 22 339 862 22 776 259 ** 13 786 862 13 975 259

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 97 189 862 93 186 259 107 610 502 103 053 690

* Inntekter fra eierkommunene vedrørende utført lovpålagt renovasjon - fastavfall og slam.
Næringsavfall er skilt ut og inngår i datterselskapets inntekter med MNOK 19 i 2013.
** Inkludert i morselskapet inntekter inngår MNOK 0,73 for viderefakturering av utlegg på vegne av datter. Ordinært salg til datter utgjør MNOK 8,1.

Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

Posten lønnskostnader er slått sammen av:

Lønninger 16,604,591 16,081,279 17,548,868 16,638,945

Arbeidsgiveravgift 2,774,894 2,330,034 2,964,954 2,444,647

Pensjonskostnader 2,899,534 1,788,461 3,161,311 1,978,047

Styrehonorar, møtegodtgjørelse, mv. 419,187 352,298 741,073 548,562

Andre lønnsrelaterte ytelser 425,904 666,226 443,505 682,277

Sum 23,124,110 21,218,298 24,859,711 22,292,478

Gjennomsnittlig antall årsverk 39 39 41 40

Det er 2 ansatt i datterselskapet. Ellers kjøpes personalressurser av morselskapet.

Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

Ytelser til ledende personer: 

Lønn daglig leder 827,540 782,178 1,350,581 1,284,178

Andre ytelser 0 0 0 0

Sum daglig leder 827,540 782,178 1,350,581 1,284,178

Daglig leder er tilknyttet selskapets pensjonsordning på lik linje med øvrige ansatte.

Godtgjørelse til styret gjelder honorar og reisegodtgjørelse etter 
statens satser. 419,187 352 298 741,073 548,562

Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør: 

Revisjon 42,000 48,000 68,687  77,560 

Regnskapsmessig bistand 28,000 32,000 28,000  32,000 

Sum 70,000 80,000 96,687  109,560 

Annen bistand 0  -   
Totalt 70,000 80,000 96,687  109,560 

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til daglig leder m.v. 

Regnskapsprinsipper      
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk, samt tilleggskrav for interkommunale selskaper  
iht. egen forskrift.      
  
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet samt nedenforstående 
datterselskap, og viser selskapenes økonomiske stilling og resultat 
av årets virksomhet som en samlet økonomisk enhet. 

Følgende selskap inngår i konsolideringen:

Noter

Datterselskaper:

Agder Renovasjon Næring AS 100%

Selskapet er konsolidert på 100%basis.  
Det er ingen minoritetsinteresser.

Øvrige selskaper:

Returkraft AS 31.01%

Retura Sør AS 14.29%

Rekom AS 2.87%

Egenkapitalinnskudd KLP mindre enn 1%

Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel og goodwill blir balanseført i den utstrekning 
kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk  levetid 
og  avskrivningene fordeles planmessig over denne periode. 
 Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
drifts kostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
 drifts midlets kostpris og avskrives i takt med dette. 

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper og andre anleggsaksjer, samt  andeler 
er bokført etter kostmetoden i  morselskapsregnskapet. I dette 
regnskapet blir gevinst ved salg av aksjer og andeler  rapportert som 
finansinntekter, mens tap oppgis under finanskostnader. 

Omløpsmidler
Varer. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av kostpris 
og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
 pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.   Avsetning 
til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de  enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
 uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser. Morselskapet har en pensjonsordninger som 
gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Pensjons
ordningene er ytelsesbasert og finansieres gjennom Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP). Beregnet pensjonsforpliktelse ved 
utgangen av året fremkommer i balansen under avsetning til for
pliktelser, med fradrag for pensjonsmidler knyttet til ordningen. 

Selskapet har med virkning pr 1.1.2013 endret prinsipp for 
 behandling av estimatavvik/akturiell gevinst og tap. Endringen 
gir en mer stabil utgiftsføring av pensjonskostnadene gjennom 
 amortisering av gevinst og tap over flere år. Prinsippendringen gir en 
lavere netto forpliktelsen på kr 896.120 pr 1.1.2013, med tilsvarende 
økning av egenkapitalen.

Skatter
Skatter bokføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er 
knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatte kostnaden 
består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og 
endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er 
beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt lignings
messig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel utlignes og nettoføres i konsern
regnskapet kun i den utstrekning konsernet kan nyttiggjøre seg 
skatteposisjonene. Det er kun datterselskapet som er skattepliktig.

Deponiforpliktelser - etterdriftsfond
Morselskapet har iht. forurensningsloven ansvar for avfalls
deponiene i Heftingsdalen og Skrubbedalen i 30 år etter lukking. 
Fremtidig drift og håndtering av deponi er beregnet og avsatt i 
balansen som en langsiktig forpliktelse.

Kontantstrømsanalyse. 
Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den  
indirekte metoden. 
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Hva ville du blitt til - om du var 
en gammel plastboks og kunne bli ny?

“En nugattiboks. Den nyeste.
Da hadde alle elsket meg.”

Ingrid 7 år

GULLKORN VERD Å TA MED SEG     

“Jeg vil at verden skal være laget
av sjokolade. Da kan jeg ta en bit av den.” 

Johanne 8 år

Når du blir voksen, hvordan vil du at verden skal være?

“Fordi vi blir så fort ferdige med 
tingene våre. Og nye ting blir 

ødelagte med en gang.”

Simon 6 år

Hvorfor kaster vi så mange ting tror du?

Hva synes du vi bør gjøre med folk som er for
 late til å bry seg om miljøet?

“Slå de i hodet med hammer 
og rulle de ut av sofaen.”

Henrik 6 år

Morselskap Bygninger, 
tomter, mv.

Tekniske 
anlegg etc.

Anleggs-
mask. og 

transportm.

Containere, 
materiell 

etc.

Kontor- og 
EDB-utstyr Totalt

Anskaffelseskost 1.1 46,884,603 53,011,527 20,857,056 13,394,798 1,421,173 135,569,157

Tilgang 2,529,898 540,941 4,355,211 365,613 176,943 7,968,606

Avgang -650,000 -650,000

Anskaffelseskost 31.12 49,414,501 53,552,468 24,562,267 13,760,411 1,598,116 142,887,763

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12. 10,387,358 33,850,686 19,507,321 9,915,587 1,363,356 75,024,308

Balanseført verdi pr. 31.12 39,027,143 19,701,782 5,054,946 3,844,824 234,760 67,863,455

Årets avskrivninger 1,405,853 3,556,212 2,567,104 953,291 134,640 8,617,100

Årets nedskrivning* 0

Økonomisk levetid, antall år 30 15 5 6, 10 3

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Anskaffelser er finansiert med lån og egne midler.

* Nedskrivning av anleggsmidler gjøres basert på en individuell gjennomgang av alle aktiverte driftsmidler.

Konsern Bygninger, 
tomter, mv.

Tekniske 
anlegg etc.

Anleggs-
mask. og 

transportm.

Containere, 
materiell 

etc.

Kontor- og 
EDB-utstyr Totalt

Anskaffelseskost 1.1 46,884,603 53,011,527 21,028,018 14,965,069 1,421,173 137,310,390

Tilgang 2,529,898 540,941 4,355,211 1,189,615 176,943 8,792,608

Avgang 0 0 -650,000 0 0 -650,000

Anskaffelseskost 31.12 49,414,501 53,552,468 24,733,229 16,154,684 1,598,116 145,452,998

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12. 10,387,358 33,850,686 19,604,198 10,993,250 1,363,356 76,198,848

Balanseført verdi pr. 31.12 39,027,143 19,701,782 5,129,031 5,161,434 234,760 69,254,150

Årets avskrivninger 1,405,853 3,556,212 2,601,296 1,343,795 134,640 9,041,796

Årets nedskrivning 0

Økonomisk levetid, antall år 30 15 5 6, 10 3

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Ervervet goodwill i datterselskap:

Anskaffelseskost 1.1 1,400,000

Tilgang/avgang 0

Anskaffelseskost 31.12 1,400,000

Akkumulert avskrivning 31.12 606,667

Balanseført verdi 31.12 793,333

Årets avskrivning - lineær, 5 år 280,000

Goodwill gjelder kjøp av virksomhetsområde i 2011. Det foreligger ikke konsern-goodwill, da datterselskap ble stiftet av morselskap - ikke oppkjøp.

Årets kostnadsførte avskrivninger i konsern fremkommer slik:

Avskrivninger på varige driftsmidler 9,041,796

Nedskrivning på varige driftsmidler 0

Avskrivning på ordinær goodwill 280,000

Sum avskrivning i konsern 9,321,796

Note 3 - Varige driftsmidler
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Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

Kostnadsført husleie  261,960  242,882  261,960  242,882 

Leie av driftsløsøre - leasing  60,119  50,493  60,119  50,493 

Sum kostnadsført leie  322,079  293,375  322,079  293,375 

Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

Årets skattekostnad fremkommer slik: 

Betalbar skatt  -    -   509,242  410,163 

Endring utsatt skatt/skattefordel -100,968  3,789 

Tilbakeføring avsetning 2005  -    -267,710  -267,710 

Skattekostnad på ordinært resultat  -    -267,710  408,274  146,242 

Morselskapet driver lovpålagt innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Skatteetaten har senest i 2010 bekreftet at det ikke  
foreligger skatteplikt for selskapets virksomhet.

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 

Resultat før skatt  -5,276,287  -3,355,912 -4,336,124  -4,477,206 

Forventet skatt 28%  -1,477,360  -939,655 -1,214,115  -1,253,618 

Skatteeffekten av følgende poster:

Ikke fradragsberettigede kostnader/permanente forskjeller  1,477,360  939,655 1,618,788  1,595,049 

Endring midlertidige forskjeller 104,568  68,732 

Endring midlertidige forskjeller - balanseført -100,968  3,789 

Tilbakeført avsetning fra 2005, ikke innkrevet  -    -267,710 0  -267,710 

Kostnadsført skatt i resultatregnskapet  -    -267,710 408,274  146,242 

Effektiv skattesats 0.0% 8.0% -9.4% -3.3%

Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat og årets skattegrunnlag fremkommer slik:

Resultat før skatt  -5,276,287  -3,355,912 -4,336,124  -4,477,206 

Ikke fradragsberettigede kostnader/permanente forskjeller  5,276,287  3,355,912 5,781,385  5,696,605 

Goodwillavskrivninger i konsern  -    -   

Endring i midlertidige forskjeller driftsmidler 171,383  155,355 

Pensjonsforpliktelse 147,570  117,076 

Fordringer 54,505  -26,848 

Årets skattepliktige resultat  -    -   1,818,720  1,464,982 

Grunnlag for betalbar skatt 1,818,720 1,464,982

Årets betalbare skatt , 28% 0 509,242 410,195

Avsatt - ikke utliknet betalbar skatt 0 267,710 0

Skyldig betalbar skatt pr. 31.12. 0 267,710 509,242 410,195

Note 4 - Leiekostnader og leieforpliktelser

Note 5 - Skatt

Morselskapet leier grunnen i Heftingsdalen. Leiekontrakten er ikke tidsbegrenset. Selskapet har ensidig rett til å si opp
leieforholdet med 12 måneders varsel. Leiesummer er for tiden kr 210.991 pr. år, og indeksreguleres hvert 5. år.

Note 6 - Egenkapital

Morselskap Aksje-
kapital

Overkurs-
fond

Annen 
egenkapital Totalt

Egenkapital 1.1.2013  38,831,437  38,831,437 

Prinsippendring pensjon 1.1.2013  896,120  896,120 

Avsatt utbytte  -500,000  -500,000 

Årets resultat  -5,276,287  -5,276,287 

Egenkapital pr. 31.12.2013  -    -    33,951,270  33,951,270 

Konsern Aksje-
kapital

Overkurs-
fond

Annen 
egenkapital

Minoritets
interesse Totalt

Egenkapital 1.1.2013  -    -    47,051,599  -    47,051,599 

Prinsippendring pensjon 1.1.2013  896,120  896,120 

Utbetalt utbytte eierkommuner  -700,000  -700,000 

Årets resultat  -4,744,398  -4,744,398 

Egenkapital pr. 31.12.2013  -    -    42,503,321  -    42,503,321 

Morselskapet er et interkommunal selskapet iht. Lov om interkommunale selskaper. Selskapet kan ikke gå konkurs og eierne har 
 ubegrenset ansvar. Selskapet har derfor ingen bunden egenkapital tilsvarende aksjekapital pga. ubegrenset ansvar overfor kreditor.  
Aksjekapital i datter utgjør kr 500.000.

Selskapets eiere:

Navn  Eierandel

Arendal kommune 62.0%

Grimstad kommune 30.0%

Froland kommune 8.0%

100%

Beregnet utsatt skatt (-fordel)  av midlertidige forskjeller: 

Morselskap

Agder Renovasjon IKS er ikke skattepliktig og har ingen skatteposisjoner.     

Konsern 2013 2012

Pensjonsforpliktelse  -264,645  -117,075 

Fordringer  -146,055  -91,550 

Varige driftsmidler  50,774  222,157 

Netto midlertidige forskjeller  -359,926  13,532 

Utsatt skatt /skattefordel 27 %  -97,179  3,789 

Note 5 - Skatt, forts.
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2013 2012

Kortsiktige fordringer

 Agder Renovasjon Næring AS 452,267 443,953

Kortsiktig gjeld

 Agder Renovasjon Næring AS -9,769 -32,236

Mellomværende er eliminert i konsernregnskapet.

Note 9 - Kortsiktige fordringer og gjeld i konsern

Note 8 - Finansielle anleggsmidler

Selskapet har følgende eierandeler i andre selskaper:

Firma Kontoradr.  Eierandel %  Bokført verdi  Utbytte 2012  Andel egen- 
 kapital 31.12 

Rekom AS* Bergen  2.87  140,100  56,305  923,451 

Retura Sør AS** Arendal  14.29  250,000  100,000  1,145,786 

Returkraft AS Kristiansand  31.01  3,101,000  -    -   

Agder Renovasjon Næring AS Arendal  100.00  500,000  500,000  8,552,051 

 3,991,100  656,305  10,621,288 

Det er kun heleid datterselskap som inngår i konsolideringen. 
Bokført verdi av aksjer og andeler i konsern utgjør da:  3,491,100

Egenkapitalinnskudd i KLP utgjør en ubetydelig eierandel.

* Gjelder andel av bokført egenkapital pr 1.1.13 pga. manglende årsregnskap på tidspunkt for regnskapsavleggelsen.
** Gjelder andel av bokført egenkapital pr 1.1.13 pga. manglende årsregnskap på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. 
Aksjene i Retura Sør AS er solgt i januar 2014.

I langsiktige fordringer inngår ansvarlig lån til tilknyttet selskap Returkraft AS med kr 12.406.000 iht. aksjonæravtale.
Lånet er renteberegnet med 2,62 % i 2013. 

Note 7 - Varelager

Morselskap Konsern

Varelager 2013 2012 2013 2012

Beholdning av ferdigvarer - anskaffelseskost 958,359 884,956  1,157,949  1,138,877 

Note 12 -Pensjonsforpliktelser

Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

I posten bankinnskudd inngår bundne midler med følgende poster:

Skattetrekksmidler  808,726  760,211  896,254  812,719 

Sum bundne midler  808,726  760,211  896,254  812,719 

Note 10 - Bundne bankinnskudd

Morselskap Konsern

2013 2012 2013 2012

Langsiktig gjeld består av:

Lån kommunalbanken  51,272,110  55,373,870  51,272,110  55,373,870 

Sum langsiktig gjeld  51,272,110  55,373,870  51,272,110  55,373,870 

Gjeld med forfall senere enn 5 år etter balansedagen 30,763,310 34,865,070 30,763,310  34,865,070 

Note 11 - Langsiktig gjeld

Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring i KLP Forsikring.  
Pensjonsordningen er ytelsesbasert og er tilpasset nytt avtaleverk 
for offentlig tjenestepensjon, inklusive pensjonen fra folketrygden. 
Det var 40 ansatte med i ordningen pr. 31.12.13. Balanseført verdi for 
pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser samsvarer med beste 
estimat pr. 31.12.2013 beregnet av KLP. 

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse er innarbeidet i 
regnskapet. Estimatendringer pr. 31.12.2013 er resultatført etter 
beregning  fra KLP i henhold til regnskapslovens regler.
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2013 2012  

Pensjonskostnad: 

Årets opptjening 2,463,185 2,553,061

Rentekostnad 744,185 637,704

Forventet avkastning -498,733 -438,785

Adm.kostnader  110,633 102,594

Resultatført estimatavvik -1,285,771

Netto pensjonskostnad 2,819,270 1,568,803

Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad 397,517 211,822

Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 3,216,787 1,780,625

Spesifikasjon av brutto pensjonspremiefond - Beste estimat 31.12

Brutto pensjonspremiefond 01.01 11,633,118 9,786,461

Forfalt premie inkl. adm. 2,306,116 2,301,836

Administrasjonskostnad -110,633 -102,594

Utbetalinger -525,082 -368,016

Forventet avkastning 498,733 438,785

Avvik i estimat -830,357 -423,354

Brutto pensjonspremiefond 31.12 12,971,895 11,633,118

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse – Beste estimat 31.12

Brutto pensjonsforpliktelse 01.01 15,518,043 14,412,640

Årets opptjening 2,463,185 2,553,061

Rentekostnad 744,185 637,704

Utbetalinger -525,082 -368,016

Avvik i estimat 1,433,758 -1,717,346

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 19,634,089 15,518,043

Netto pensjonsforpliktelse 6,662,194 3,884,925

Beregnet AGA på netto pensjonsforpliktelse 939,369 547,774

Netto forpliktelse inkl. aga 7,601,563 4,432,699

Ikke resultatført aktuariell gevinst inkl aga -3,479,475 -896,120

Balanseført netto forpliktelse inkludert arbeidsgiveravvgift 4,122,088 3,536,579

1) Selskapet har valgt å endre prinsipp for behandling av estimatavvik/aktuariell gevinst og tap. Tidligere ble slike tap/gevinster utgiftsført/
inntektsført løpende hvert år, uten amortisering. Prinsippendringen er gjort med virkning pr 1.1.2013, uten resultateffekt for 2013. Netto 
pensjonsforpliktelse pr 1.1.2013 er dermed korriger ned med kr 896.120, med motpost egenkapital.

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 4.00% 4.20%

Forventet lønnvekst 3.75% 3.50%

Forventet G-reg/pensjonsreg. 3.50% 3.25%

Pensjonsregulering 2.72% 2.48%

Forventet avkastning 4.40% 4.00%

Konsern

Datterselskapet har tilsvarende pensjonsavtale hvor en ansatt er tilknyttet.  Denne ytelsesbasert ordning er lukket for nyinnmeldelser  
fra 31.10.13. Alle nyansatte i datterselskapet vil ha en innskuddsbasert pensjonsordning gjennom KLP som tilfredsstiller lovens krav om  
Obligatorisk tjenestepensjon.

Netto forpliktelse datterselskap, inkl. aga, utgjør kr. 264.645 pr 31.12.13. Dette gir en total netto forpliktelse i konsernet på kr. 4.386.733 
inkludert aga. Pensjonskostnaden for 2013 utgjør kr. 264.777 inkludert aga. Total pensjonskostnad for konsernet utgjør dermed  
kr. 3.084.047 inkludert aga.

Note 12 - Pensjonsforpliktelser forts:

1)

1)

Note 13 - Kassekreditt, pantstillelser og garantier m.v.

Note 14 - Budsjett morselskap 2013

Det er ikke stillet sikkerhet i form av pant i selskapets eller konsernets driftsmidler pr 31.12.13.

Avsetning til etterdriftsfond skal dekke kostnadene ved avfallsdeponiene etter at deponering av avfall er avsluttet. Etter
driftsansvaret påløper i utgangspunktet i 30 år. På grunnlag av beregnede framtidige kostnader er det avsatt kr 15.705.043 
pr 31.12. Det er overført et beløp tilsvarende avsetningen til bankkonto 2801.01.78543, som er øremerket dette formålet. I 
henhold til konsultentrapport utarbeidet av Sørlandskonsult AS, i samarbeid med Agder Renovasjon i 2009, er avsetningen til 
etterdriftsfondet nå tilstrekkelig.

 Budsjett 2013

Driftsinntekter

Salgsinntekt  -74,850 

Annen driftsinntekt  -22,070 

Sum inntekter  -96,920 

Driftskostnader

Varekostnad  25,550 

Innsamling avfall  28,450 

Deponiavgift  250 

Lønns- og personalkostnader  22,800 

Avskrivning varige driftsmidler  9,050 

Nedskrivning varige driftsmidler  -   

Tap på fordringer  50 

Annen driftskostnad  16,800 

Sum driftskostnader  102,950 

Driftsresultat  6,030 

Gevinst salg maskiner og eiendom  -1,000 

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt  -2,100 

Annen finansinntekt - utbyttte  -   

Rentekostnad  1,650 

Annen finanskostnad  -   

Netto finansposter  -450 

Ordinært resultat før skattekostnad  4,580 
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Selvkost Regnskap Selvkost Regnskap Regnskap Regnskap

Etterkalkyle for 2013
Husholdn-
ings-reno-

vasjon

Husholdn-
ings- 

renovasjon
Slam Slam Nærings- 

renovasjon Sum alle

Driftsutgifter 82,322,017 82,323,798 5,091,932 5,091,947 8,454,302 95,870,047

Avskrivining regnskapsmessig 6,783,272 143,796 1,690,032 8,617,100

Avskrivningskostnad 6,273,375 132,987 0

Finansutgifter (8-serien, inkl betalbar skatt) 1,483 927,912 73 19,712 230,817 1,178,441

Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 1,353,969 31,310 0

Sum kostnader 89,950,843 90,034,982 5,256,302 2,255,455 10,375,151 105,665,588

Inntekter 82,860,925 82,860,627 5,229,106 5,299,106 9,100,129 97,189,862

Finansinntekter (8-serien) 1,781 1,500,265 87 94,208 854,123 2,448,605

Sum direkte inntekter 82,860,925 84,360,892 5,229,106 5,323,314 9,954,261 99,638,467

+/- Regnskapsført bruk av/avsetning til selvkostfond 0 0 0

+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond -31,115 9,871 0

+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 661,654 591,046 18,045 12,529 147,257 750,833

Sum inntekter fra fond mv. 630,539 591,046 27,916 12,529 147,257 750,833

Sum inntekter 83,491,464 84,951,938 5,257,022 5,335,843 10,101,518 100,389,300

Kostnadsdekning (Sum inntekter/Sum kostnader) 93% 100% 0%

Foreløpig selvkostresultat (inntekter minus kostnader) -6,459,379 -5,083,044 720 80,388 -273,633 -5,276,288

Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen 0 0

Selvkostresultat (til selvkostfond) -6,459,379 720

Inngående balanse - Selvkostfond 2,046,618 374,917

Utgående balanse - Selvkostfond -4,412,761 375,724
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Note 15 - Selvkostregnskap for husholdning, slam og næring. Revisjonsberetning

Til representantskapet i Agder Renovasjon IKS

Revisors beretning 2013

Uttalelser om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Agder Renovasjon IKS som 
viser et underskudd på kr. 5.276.287 for morselskapet og et 
underskudd på kr 4.744.398 for konsernet. Årsregnskapet 
består av balanse per 31.desember 2013, resultatregnskapet 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen, samt en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leder ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide års
regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge, 
og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner 
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette 
årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennom
ført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on 
Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske 
krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå 
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente  
revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregn
skapet. De valgte handlingene avhenger av revisjors skjønn, 
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet 
inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor 
hensyn til den interne kontrollen som er relevant for 
selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et 
rettvisende bilde. Formålet er å utformerevisjonshandlinger 
som er hensiktsmessige eetter omstendighetene, men ikke 
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets 
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av 
om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige 
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er 
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen 
av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om 
selskapsregnskapet og konsernregnskapet.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet for selskapet og konser
net avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisen
de bilde av den finansielle stillingen til selskapet og konser
net Agder Renovasjon IKS per 31.desember 2013, og av 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet 
ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget 
av dekning til underskuddet er konsistente med års
regnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konkluskon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet 
ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attesttasjonsoppdrag 
(ISAE) 3000 ”Attesttasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell inormasjon” 
, mener vi  at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

Dato:               29.04.2014

Vår ref.:          2010/55-8
Arkivkode:    285

Saksbeh:        Kjetil Raknes
Saksbeh tlf:   37013816
E-post adr:    ketil.raknes@arendal.kommune.no

I forbindelse med at husholdningsrenovasjonen og slamrenovasjon  ikke skal gi overskudd til selskapet er det foretatt en selvkostberegning på hva 

husholdningsrenovasjonen og slamrenovasjonen har kostet. Den gjennomførte analysen viser at inntekter fra kommunene pr. 31.12.13 er på 4,412,761 

mindre enn selvkost på husholdningsrenovasjonen. Tilsvarende beløp for slamrenovasjonen er på kr. 375,724 mer enn selvkost pr. 31.12.13.
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Årlig totale avfallsmengder i tonn

Husholdningsavfall pr innbygger i 2013 (kg)

Avfallsstatistikk

Hva skjedde med husholdningsavfallet  2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 (%)

P
ro

se
nt

Avfall fra husholdning 2012 og 2013

An
ta

ll 
to

nn

EE-avfall, 11
Tekstiler, 2

Restavfall, 146

Bildekk, 1

Papir/papp/drikkekart, 66

Matavfall, 44

Treavfall, 46

Porselen/glass/mur mv., 19

Glass/metallemb., 15

Farlig avfall, 9

Metaller, 16

Kvist/hageavfall, 40

Plastemballasje, 12

Gjenbruksbutikk, 14

An
ta

ll 
kg

334

274
259 260 253

312

355

330

352

388
371 368

381

405 396

441

236

142 144 140 140

193
208 205

216
228 222 224

232

255
243

276

97

132
114 120

113 119

146

125
136

159
149 144 150 150 153

165

36898 
34792 

41233 

45751 

45469 45847 

52344 
54428 53155 

49060 
50071 

54777 

51345 An
ta

ll 
to

nn

57263

Innkjørte avfallsmengder (tonn)
 (Heftingsdalen og Østerhus) 2012 2013 2012 2013

Avfall til deponi 2522 3549 Metall 1546 1857

Restavfall til forbrenning 14878 15450 Glass og metallemballasje 1190 1158

Papir, papp og drikkekartong 5947 5555 Asfalt og betong 9854 10928

Treavfall inkl impr. Tre 5652 6125 Bildekk 410 113

Kvist og hageavfall 2106 4033 Klær og sko til UFF 211 172

Matavfall til kompostering 5042 5014 Farlig avfall 281 218

Frityrfett 3 1 Våtslam fra septikktanker 8588 8739

Plastavfall 1084 1141 Avvannet slam fra kommunale renseanlegg 1916 2066

EEavfall inkl bilbatterier 619 949 Fett/vann til lagertank 190 242

Husholdningsavfall pr innbygger. Fra 1998-2013 (kg pr person pr år)
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Nøkkeltall

Hvordan kan vi spare vann?

“Vi kan finne en oase og knekke kaktus.
De er det vann inni. Eller drikke 

regnvann.”

Johanne, 8 år

Hvordan synes du søppeldunker burde se ut?

“Jeg synes postkassa kan være 
søppeldunk.”

Henrik 6 år

Antall innbyggere (pr 1.1.14)

Arendal 43,841

Froland 5,486

Grimstad 21,783

Totalt 71,110

Antall husholdningskunder 28,000 abonnementer

Totale mengder husholdningsavfall 31,000 tonn

Husholdningsavfall pr innbygger 441 kg

Hva skjedde med husholdningsavfallet:

Energiutnyttelse 50 %

Materialgjenvinning 28 %

Kompostering 18 %

Deponi 4 %

GULLKORN VERD Å TA MED SEG Hvis du var en oppfinner eller forsker,
hva ville du funnet på for å bli kvitt  søppel?

“Jeg ville funnet opp roboter
som kan plukke søppel. 

En til hver familie. Gratis.” 
Helena 8 år

“Jeg ville kunne magi og trylle 
det vekk. Men jeg ville spart på 

magien til jula.”
Ingeborg 6 år


