
    

 

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2020 - 2023 
 
 

1 INNLEDNING 
 

Planen er utarbeidet på grunnlag av IØRs eierstrategi 2016 – 19, Strategiplan 2016 -2020 

(revidert 2017), tidligere vedtatte økonomi- og handlingsplaner, vedtatt årsbudsjett for 2020, 

regnskap for 2019 og generell utvikling. Økonomi- og handlingsplanen skal årlig rulleres på 

grunnlag av nye ramme-betingelser i form av pålegg fra myndigheter og vedtak i styrende 

organer. Planlagte/pålagte investeringer og endrede driftsutgifter/inntekter som følge av dette 

er tatt med. 

 

 

2 RAMMEBETINGELSER OG MÅL FOR VIRKSOMHETEN 
 

FNs bærekraftmål 
Målene bør være med i vurderingen i all vår virksomhet og våre planer. 

 
IØRs virksomhet bidrar til målene 11,12 og 13 

 

Eierstrategi 
Eiernes forventninger til selskapet og hva selskapet kan forvente skal gjenspeiles i 

eierstrategien. Denne ble utarbeidet for 2016 – 19 og planlegges revidert i løpet av 2020. 

 

Vedtatt hovedpunkter og status på disse 

• Prioritere informasjons- og motivasjonsarbeid overfor brukerne om avfallsgenerering 

generelt og spesielt avfallsmengden – kontinuerlig arbeid 

• Legge en plan for bedre miljøprofil – Behandlet i styresak 44/17 - Styret tar til 

orientering IØRs arbeid med å synliggjøre IØRs miljøprofil.  

• I løpet av strategiperioden vil styret utrede ulike alternativer for sentralsortering.   

Østfold Avfallssortering IKS er under etablering og IØR er med på eiersiden. 

• Biobrenselanlegg vil utredes i neste 4-års periode. Ikke igangsett – må vurdere 

hensikten. 

• Styret utarbeider og foreslår retningslinjer for utbetaling av utbytte fra Retura Østfold 

AS. Godkjent av representantskapet. 



    

 

• Kommunene vil foreta en gjennomgang av selvkostregnskapet med tanke på direkte og 

indirekte kostnader, beregne samfaktureringsgevinst og beskrive servicelinjer. 

Avventes. 

 

Strategiplan 2019 - 2023:  

 

Følgende visjon, verdier og hovedmål er vedtatt: 

 

Visjon: Sammen skaper vi renovasjonsløsninger for framtiden. 

 

Verdier 

• IØR har følgende verdier: 

o profesjonell,  

o serviceinnstilt 

o miljøbevisst 

 

Hovedmål: 

• IØR skal være en aktiv bidragsyter til at eierens miljø- og klimamål oppnås ved 

optimal utnyttelse av avfallsressurser 

• IØR setter kundene i fokus ved å tilby brukervennlige tjenester 

• IØR skal levere kostnadseffektive løsninger 

 

Strategiplanen vil bli revidert etter at ny eierstrategi er blitt vedtatt. 

 

 

Utslippstillatelse 
Gjeldende tillatelse er fra desember 2008 med senere revideringer. Tillatelsen regulerer mye 

av IØRs aktiviteter og spesielt innen deponivirksomhet. Forbud mot å deponere organisk 

materiale er en del av utslippstillatelsen. 

 

 

Selskapsavtale 

I henhold til §1.4 i selskapsavtalen er IØRs formål:  

 
a. Selskapet skal utføre offentlige tjenester for sine eiere herunder innsamling og behandling av 

husholdningsavfall hjemlet i Forurensingsloven §§29, 30 og 31, samt innsamling og behandling av 

avfall fra kommunale virksomheter. 

b. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere innenfor konkurranseregelverkets praksis om 

utvidet egenregi. All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning bør skilles ut og utføres i 

egne selskaper. 

c. Selskapet kan eie/være medeier i andre selskap, under forutsetning av at dette er godkjent av 

representantskapet. 

 

  Selskapsavtalen er justert for å kunne tilpasses IØRs eierskap i Østfold Avfallssortering IKS og 

kommunesammenslåing.. 

  



    

 

 

VIRKSOMHETSOMRÅDER 
Vedtatt Strategi- og Handlingsplan har vedtatte mål, delmål og tiltak. Flere av målene går om 

hverandre mht. budsjettkonsekvenser.  IØR gjennomfører hvert annet år benchmarking hvor 

ulike områder innen virksomheten blir analysert. Det synes naturlig at økonomi- og 

handlingsplanen deles inn tilsvarende områder som benchmarkingen og hvor ulike tiltak fra 

Strategi- og Handlingsplan innarbeides. 

 

I henhold til ovenstående får vi disse virksomhetsområder. 

1. Oppsamling 

2. Innsamling 

3. Gjenvinningsstasjoner 

4. Intern håndtering  

5. Behandling 

6. Organisasjon/kundebehandling/service 

 

  

1.  OPPSAMLING 

  

Status 

• Med oppsamling menes alt utstyr vi har for å samle inn husholdningsavfallet. Dette er alt 

fra poser og beholdere for matavfall til liftcontainere. Vi opplever at flere abonnenter 

etterspør fellesutstyr ved at for eksempel flere naboer samarbeider om en eller flere 

fraksjoner. Dette innebærer ytterligere investeringer i utstyr, men dette vil påvirke 

økonomien i begrenset grad, da tømming av større beholdere/fellesutstyr er relativt 

billigere. 

• Alt utstyr er nå registrert hos samtlige abonnenter og vår renovatør fakturerer i henhold til 

dette. Dette åpner mulighet for differensiering av gebyret og vi har startet et samarbeids-

prosjekt med våre eierkommuner med sikte på å innføre dette. Vi har tilbudt direkte 

fakturering av kundene og vi har nå inngått avtale med Marker kommune om dette. 

• For å få bedre kontroll av utskifting av utstyr har vi ansatt ny medarbeider og anskaffet 

kjøretøy til å håndtere dette. 

 

Planer 

• I forbindelse med ny innsamlingskontrakt har vi endret på innsamlingsfrekvensen for 

matavfall og papp/papir. Endringen har ført til at flere har behov for større beholdere og vi 

har anskaffet en stor mengde med utstyr. Etter vedtak i styret skifter vi nå ut de gamle 

kildesorteringsskapene med plastbeholdere. Dette har medført mye ekstra arbeid med å 

montere og kjøre ut utstyr. Vår renovatør Nord Ren bidrar også her.  

• Nedgravde løsninger er tatt i bruk i vårt område. Det er i dag utbygger/huseier som må 

bekoste utstyret innenfor de rammer IØRs styre har vedtatt. 

• Bunntømte containere for å håndtere avfallet fra ca 25 boenheter pr. enhet blir plassert ut 

til erstatning for plastbeholdere. Dette har vist seg å være en god løsning for både nye og 

eksiterende boligområder. 

• For å optimalisere innsamlingen vil vi i løpet av inneværende år montere sensorer i 

container for å måle fyllingsgraden og kan med det tømme etter behov. 

 

Planlagte tiltak vil ha liten innvirkning på økonomien. 

 

  



    

 

 

2.  INNSAMLING 

 

Status 

• Innsamlingskontrakten har en årlig utgift på ca. 22 mill. kroner og utgjør en vesentlig del 

av refusjonsbeløpet fra kommunene. Ny innsamlingskontrakt med varighet fram til 2022 

er signert og igangsatt.  Det er opsjon for å forlenge denne med 1 +1 år. Tidspunkt for 

avslutning av kontrakten er avhengig av når sorteringsanlegget for avfall blir satt i gang. 

• IØR har delt ut røde bokser for EE-avfall og farlig avfall til samtlige husstander. For å 

komplementere dette har vi gått til anskaffelse av lett lastebil for innsamling av EE-avfall 

og farlig avfall. Tilbudet blir fortløpende evaluert og komplementert. 

  

Planer 

• Ny innsamlingskontrakt fra 2019 fram til 2022 og med opsjon fram til 2024 er signert og 

iverksatt. Kontrakten innebærer at innsamlingsfrekvensen for matavfall og papp/papir 

endres til hhv 2 uker og 4 uker. I forbindelse med etablering av et sorteringsanlegg for 

avfall kan innsamlingssystemet endres slik at vi går over fra å hente 5 fraksjoner til 3. 

•  IØR har siden selskapet ble etablert konkurranseutsatt innsamling av 

husholdningsavfallet. På bakgrunn av signaler fra eiermøtet har vi nå utredet å anskaffe 

egne biler og mannskaper til dette og utredningen viser at kostnadene vil være omtrent 

som i dag.. Det kan også være aktuelt å etablere et eget transportselskap eller sammen med 

andre renovasjonsselskap, eventuelt at Østfold Avfallssortering IKS tar initiativet her. 

 

  

 

3. GJENVINNINGSSTASJONER 

 

Status 

• Gjenvinningsstasjonen på Stegen er besøkt av nærmere 50.000 kunder pr år. Et av våre 

miljømål er å redusere andelen restavfall, og andelen restavfall er nå blitt kraftig redusert 

de 2 siste år. Det er gjennomført plukkanalyser som viser at det er betydelig potensiale å 

samle inn tekstiler. Det er videre viktig å informere om at alle tekstiler kan leveres separat 

i dag. 

• Gjenvinningsstasjonen på Grensen er blitt rustet opp.  

• Vi har installert ny vekt for betaling etter vekt på gjenvinningsstasjonen. Innføring av 

avfallskort (kundekort) kan være et tiltak framover. 

• For å bedre sorteringen på gjenvinningsstasjonen har vi nå innført at kundene ikke må 

benytte fargede sekker for å levere restavfall. 

• Vi har utvidet tiden med lørdagsåpent til å gjelde i tidsrommet april til ut september 

måned, unntatt i juli måned. 

 

 

 

Planer 

• Gjenvinningsstasjonen er ca 15 år gammel og selv om den på mange måter fungerer godt 

er det nødvendig å modernisere den. IØR har vurdert ulike alternativer uten å ha 

konkludert i detalj. Det må påregnes betydelige kostnader til nødvendig ombygging og 

kjøp av nytt utstyr/containere. Det er realistisk med byggestart i løpet 2021 - 22 og det 

påregnes en investering på kr. 15 - 20 mill.   

• Gjenvinningsstasjonen på Grensen har et begrenset besøkstall, men det er et populært 

tiltak for Markers befolkning. Det er imidlertid riktig å belaste selvkostregnskapet for 

Marker kommune for kostnaden og vil vurdere å gjøre dette. 

• IØR bør etter hvert se på andre måter å få inn avfall fra «ytterområdene». Dette kan være 

innsamling ved bruk av lastebil, eller Midlertidige gjenvinningsstasjoner.  



    

 

• Som flere andre selskaper ser vi nå på ulike måter for adgangskontroll til 

gjenvinningsstasjonen. Dette for å skille nærings- og privatkunder og for å legge til rette 

for å innføre kvoter med redusert betaling. IØR har i dag en inntekt på underkant av 5 

mill. kr fra gjenvinningsstasjonen. Med redusert betaling må vi regne med et 

inntektsbortfall på 3 mill kr. eller ca kr. 140 pr. ab, og det er naturlig å legge inn dette som 

et alternativ. Før budsjettbehandlingen til høsten må vi avklare med våre eiere om vi skal 

gå inn for redusert betaling. 
 

 

 

4.  INTERN HÅNDTERNING 

Med dette menes all virksomhet forbundet med håndtering av avfall på Stegen Avfallsanlegg 

inkludert drift av infrastrukturen. Kapittelet omfatter da mottak og kontroll av diverse 

avfallsfraksjoner og drift av interne bygg og anlegg inkludert deponi. En vesentlig del av hele 

området er nå blitt regulert og dette området er nå ervervet. Både IØR og Retura har planlagt 

omfattende nyanlegg som innebærer ny adkomstveg, omlasting og sorteringshall for begge 

selskap. Videre nytt bygg for farlig avfall og EE-avfall og ombygging av 

gjenvinningsstasjonen. IØR har sammen med Retura Østfold lagt planer om hvilke tiltak som 

kan påbegynnes. Før vi kan sette i gang med dette må vi anlegge et fordrøyningsbasseng for 

overvann. Dette gjøres ved å «utvide» den gamle sigevannsdammen. 

 

• Omlasting. Alt innsamlet husholdningsavfall blir nå kjørt til betongbinger for omlasting 

før transport ut. Denne virksomheten skjer i friluft og er forbundet med miljøulemper som 

flygeavfall og fugler. Videre får vi avvik for våre leveranser av papir og plast grunnet snø, 

is og fuktighet i lassene. Ut ifra miljøhensyn og generelle kvalitetskrav for leveranser er 

det nødvendig å bygge inn omlastingsstasjonen.   

Vi planlegger nå å bygge omlastingshallen som en plasthall og at vi tar utgangspunkt i 

eksisterende binger, og vi satser på byggestart i løpet av inneværende år. Vi må i tillegg 

vurdere vårt maskinbehov for å optimalisere driften i omlastingshallen og 

gjenvinningsstasjonen.   

 

• Farlig avfall/EE-avfall. Det er påkrevet med nytt bygg for mottak av farlig avfall og 

kombinere dette med mottak av EE-avfall. Ved å samle disse mottakene får vi en bedre 

samordning av ressursene  

  

• Kontrakter behandling. IØR har fra 2018 inngått nye kontrakter for behandling av 

restavfall og matavfall. I forhold til tidligere kontrakter ble det en betydelig prisstigning, 

men dette var forventet og tatt hensyn til i budsjettet.  Fra 2018 blir restavfallet fra 

gjenvinningsstasjonen behandlet av Retura og metaller mm blir utsortert før avfallet blir 

kvernet og går til energigjenvinning. 

 

• Sortering internt. Sortering av næringsavfall utføres nå av Retura Østfold. I tillegg til 

innleide tjenester fra IØR har de også egne ansatte til dette. Retura har nå støpt en stor 

betongplate som de har bygd en stor plasthall på.  

 

• Deponidrift. Som følge av forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall er mengde 

avfall til deponi blitt redusert. Det tas nå imot utsortert inert avfall fra Retura og 

gjenbruksstasjonen i tillegg til eksterne leveranser f.eks. isolasjon. I tillegg tar vi imot lett 

forurensede masser til eget deponi.  IØR har hatt fokus på å hindre at ulovlig avfall blir 

deponert og har derfor forbedret mottaks-kontrollen. Dette er ressurskrevende både i 

kontrollfasen og i den videre oppfølging.   

 

• Gass. Masser til deponiet utvikler nå lite gass og i tillegg blir det utviklet mindre gass av 

allerede deponert avfall. Leveranse av gass til AHSA er nå avsluttet og vi benytter nå 



    

 

tilgjengelig gass til intern oppvarming av kontor/verksted og plate på gjenvinnings-

stasjonen. 

 

• Overvann/sigevann. IØR er forpliktet til å ha kontroll over mengde sigevann som føres 

til AHSA renseanlegg via Askim kommunes ledningsnett. IØR har anlagt nye overvanns-

ledninger for å ta hånd om overflatevannet fra asfalterte flater inne på avfallsanlegget. 

Problemet er ved store nedbørsmengder (ekstremvær) at overvannssystemet vårt ikke tar 

tilstrekkelig unna og føres dermed over i sigevannet. I forbindelse med utbygging av 

Stegen vil bortledning av overvann fra sigevann ha høy prioritert. Fra Askim kommune 

har vi fått krav om å maks tilførsel til bekk på 150 l/s. For å oppnå dette må vi anlegge et 

fordrøyningsbasseng på ca. 3.000 kbm. Dette vil bli anlagt ved å «utvide» eksisterende 

sigevannsdam. 

 
 

6. ORGANISASJON/KUNDEBEHANDLING/SERVICE 
Kapittelet omfatter organisering av selskapet og omfatter da alle personalressurser vi 

disponerer, samt tilhørende tjenester vi kjøper. Mål og delmål i Strategi- og handlingsplanen 

er alt vesentlig relatert til dette kapitelet.  

 

Organisasjon. IØR har nå bygget opp en tilstrekkelig organisasjon til å håndtere våre 

oppgaver på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder også Retura Østfold og det er nå viktig for 

begge organisasjoner å dra veksler på hverandres kompetanse. IØR og AHSA har delt på 

stillingene som daglig leder og administrasjonssjef. AHSA er nå en del av Indre Østfold 

kommune og daglig leder og administrasjonssjef er nå ansatt i IØR. 

 

Kundeavdeling. 

Vi har blitt mer aktive på sosiale medier og våre hjemmesider oppdateres jevnlig. Videre har 

vi innført App’en «Min Renovasjon». Denne bygger på vårt registerings- og fakturerings-

program KomTek. Framover ser en for seg mer selvbetjening fra kundene via vår hjemmeside 

eller App’en. Videre er det nå mulig å varsle kunder om hendelse via SMS. Det skjer 

kontinuerlig utviklingsarbeid her, men det er viktig å vente til systemene er utprøvd før vi 

anskaffer og tar det i bruk.  

 

Fakturering. IØR har brukt mye ressurser på registrering av alt renovasjonsutstyr hos den 

enkelte kunde (KomTek). Vi er nå i stand til å kunne fakturere kundene direkte og har tilbudt 

våre eierkommuner dette og utfører denne tjenesten for Marker kommune fra og med 2015.   

 

Differensierte gebyrer. Felles avfallsforskrift er nå vedtatt i våre eierkommuner og 

differensierte gebyrer er nå innført i Marker kommune. 

 

Investeringer - Økonomi. 

Representantskapet har nå godkjent en låneramme, inkludert eksisterende lån på totalt kr. 60 

mill eller 1 års omsetning. I ny selskapsavtale er lånerammen utvidet til 100 mill.kr. 

 

På grunnlag av oppstilling kan følgende settes opp: 

 

År Tiltak Investering Endret drift Kommentarer 

2019 - 

2020 

Fordrøyningsbasseng 2,5 mill. 

anslått 

+ 50.000 Usikkert. 

2020 - 

2022 

Ny lukket omlastingshall, 

EE-bygg og andel veg + 

infrastruktur 

 Anslag 30 

mill 

+ 1.500.000 (2020)  

2021-

22 

Maskiner  4.000.000 +200.000 Avhending av hjullaster + 

egne transportoppdrag 

betyr tilsvarende innsparing 



    

 

2021 -

22 

Gjenvinningsstasjon - 

oppgradering 

15 mill +1.000.000 (2021)  

 

 

Fra ovenstående ser en at investeringer i omlastingshall og gjenvinningsstasjon gir økte 

driftsutgifter anslått til 2,7 mill. fra 2022.   Det er stor usikkerhet her men det må uansett 

forventes at refusjonsprisen vil måtte øke. IØR har hatt som hovedstrategi at 

renovasjonsavgiften skal være under landsgjennomsnitt og vi skal ligge i toppskiktet mht. til 

kundetilfredshet. I henhold til Benchmarking ligger renovasjonsgebyret i IØR-kommunene på 

85 % av hva som «er normalt» ut ifra våre rammebetingelser. 

 

   
Refusjon 

  
1. Refusjonsprisen er nå på kr.2.190 og det foreslås å øke den til kr. 2.300, som tilsvarer 

ca. 5%. Dette begrunnes i foruten å redusere opparbeidet underskudd på selvkost 

også å kompensere reduserte inntekter for papp og papir og for stor prisstigning på 

innsamling. 

2. Dersom IØR skal endre betalingssystemet på gjenvinningsstasjon som kan innebære 

et inntektsbortfall tilsvarende 140 kr/ab/år, vil en alternativ refusjonspris være kr. 

2.440 pr. år. 

 
 


