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1. Generelt om foretaket



Selskapsstruktur

Representantskap
1 ordfører fra hver kommune

Daglig leder

Drammen, 
61,1%

Lier,
16,1%

Modum, 
9,4%

Øvre Eiker,
11,4%

Styre
Styreleder og 6 styremedlemmer

Kommunikasjon

Seksjon gjenvinningsstasjoner

Økonomi

KontaktutvalgKlagenemnd

Seksjon innsamling og kundeservice

Sigdal,
2,1%



• 164.000 innbyggere

• 75.000 husstander

• 8.000 hytter

• 78.412 tonn husholdningsavfall

• 5 eierkommuner

• 6 gjenvinningsstasjoner

• Ca. 72 årsverk

• Bidrar til at eierkommunene når sine miljø- og klimamål



Henteordningen
RfD forvalter en 
henteordning og en 
bringeordning. 
Begge ordninger er 
finansiert av 
renovasjonsgebyret.

• Restavfall og matavfall 
hentes hver andre uke

• Papiravfall og 
plastemballasje hentes 
hver fjerde uke

• Glass- og 
metallemballasje hentes 
hver åttende uke



Inngangsbevis 
for egne innbyggere

Finansiert av 
renovasjonsgebyret

Svært høy 
brukertilfredshet

Høy material-
gjenvinningsgrad

6 gjenvinnings-
stasjoner

Bringeordningen

Alle innbyggerne i Drammensregionen kan fritt levere husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene. Kostnaden for å levere 
husholdningsavfall er inkludert i renovasjonsgebyret. Vi satser på ombruk, og har ombrukstilbud på alle stasjonene våre. 



I 2020 overtok RfD arbeidsgiveransvaret for ca. 60 
medarbeidere, og driver nå seks 
gjenvinningsstasjoner og en omlastingsstasjon i 
egenregi. 

• Faste 100 % stillinger med tarifflønn og 
offentlig tjenestepensjon

• Fleksibilitet i tjenesten

• Kortere kommunikasjonslinjer

• Mer fornøyde ansatte

• Høyt fokus på opplæring og kompetanse

Gjenvinningsstasjoner i egenregi



2. Visjon, verdier og samfunnsansvar



Fra selskapsavtalen

3.0 Selskapets hovedformål 
Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i RfD er på kort og lang sikt å 
sikre bolig- og fritidseiendommene, og skoler og barnehager i alle 
eierkommunene: 

• et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om 
reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i 
avfallet. 

• et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere som på en positiv måte 
stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og 
målrettet informasjon. 

• et kostnadseffektivt tjenestetilbud basert på samarbeid og stordrift til konkurransedyktige priser. 



RfD skal være 
nytenkende

1 2

RfD skal levere 
brukervennlige løsninger

3

RfD skal opptre som en 
ansvarlig samfunnsaktør

Dette er våre hovedmål i dag. Vi jobber nå med en ny selskapsstrategi som skal gjelde fra 2023. 



FNs bærekraftsmål

Sirkulær økonomi bidrar til flere av FNs 
bærekraftsmål. 

RfD jobber mest direkte med nr. 11 og nr. 
12.

Nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn
Avfallsinfrastruktur er avgjørende for 
moderne byutvikling. Med det menes for 
eksempel moderne avfallsløsninger under 
bakken.

Nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 
RfD bidrar til avfallsminimering, bedre 
kildesortering og økt ombruk. 



Sirkulærøkonomi

Verdens naturressurser er under press. Det er derfor 
avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene 
brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å 
ta ut nye ressurser. 

I sirkulærøkonomi må produktene vare så lenge som mulig, 
repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når 
produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet 
materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon.

Omstilling til sirkulærøkonomi innebærer endringer i design, 
produksjon, valg av produksjonsmetoder og 
forbruksmønster.



Avfallspyramiden

Avfallspyramiden beskriver viktige 
prioriteringer rundt utnyttelse av 
avfall.

Målet er at mest mulig ressurser 
skal utnyttes så høyt opp i 
avfallspyramiden som mulig. 



Mål om økt andel materialgjenvinning og ombruk

EU har fastsatt et ambisiøst mål om 65 % materialgjenvinning og ombruk innen 2035. 
Gjennomsnittet for Norge er 41 %. Drammensregionen er allerede på 53 %.
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65 %
innen 2035

38% 38% 39% 40% 41% 41%

46% 47% 47% 47% 48%

53%

50%

55%

60%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

Andel husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning

Hele landet Drammensregionen EU målsetting



Ved etablering av RfD i 2002 var det stor fokus på økonomi og 
stordriftsfordeler. Denne måloppnåelsen har vært god, og 
resultatene er godt dokumentert.

De fremtidige utfordringene vil i langt større grad dreie seg om 
samfunnsansvar, og RfDs rolle i den sirkulære økonomien. 

En viktig oppgave blir å bidra til at kommunene når sine miljø- og 
klimamål, og samtidig tilby gode og ansvarlige 
renovasjonsløsninger til innbyggerne.

Eierstrategi og selskapsstrategi



3. Resultat 2021 og prognose/økonomiplan 2022 - 2027



Resultat og prognose

2021
Driftsinntekter: kr 250 984 946 
Driftskostnader: kr 243 083 323
Resultat for selvkost: kr 2 821 199
Selvkostfond per 31.12.2021: kr 24 292 810

Årsresultat: kr 4 164 777, er tilført selskapets egenkapital



Status for budsjett, gebyr og økonomiplan

2022:
• Budsjettert med underskudd, det vil si at gebyr for 2022 er under selvkost
• Kostnadsøkning over budsjett på eksisterende avtaler (indeks)
• Selvkostfond tilbakeført til abonnentene 
• Store kostnadsøkninger på:

o Strøm
o Drivstoff
o Forsikring
o Anskaffelser/vedlikehold
o Lønnsoppgjør/pensjonsforpliktelser
o Rentesatser øker



Status for budsjett, gebyr og økonomiplan

2023:
Økt kostnadsnivå fra 2022 fortsetter i 2023
• Nye kontrakter i tøffere marked enn ved forrige utlysning
• Økte lånekostnader som følge av økt rente

Økt ambisjonsnivå fremover knyttet til miljø og opprettholde 
kundetilfredshet



Økonomiplan
Prognose Budsjett Økonomiplan 2024 - 2027

2-2022 2023 2024 2025 2026 2027

2,8 % 7,0 % 6,0 % 3,0 % 2,5 % 2,5 %

Sum driftsinntekter 262 072 705 283 916 694 300 618 057 311 063 568 320 751 015 330 587 300 

Sum Driftskostnader 262 137 925 282 800 937 289 671 452 297 594 679 305 339 759 313 218 875 

Driftsresultat - 65 220 1 115 757 10 946 605 13 468 889 15 411 256 17 368 425 

Til fremføring mot fond (husholdninger) - 7 581 560 - 9 385 504 -222 002 1 705 272 3 949 721 6 358 844 

Utbetaling selvkostfond (avregning) - 11 200 000 - - - - -

Til fremføring mot fond (selvkost næring) - 535 689 108 099 258 264 253 283 256 160 263 294 

Årsresultat 5 196 348 2 688 426 2 563 169 3 338 361 3 874 351 3 756 913 

Selvkostfond alle kommuner 5 331 041 -4 054 463 -4 276 465 -2 571 193 1 378 528 7 737 372 



Kostnadsutviklingen har vært gunstig i senere år og renovasjonsgebyrene har hatt lavere vekst enn konsumprisindeks.
RfD deltar i benchmark der selskapets resultater sammenlignes med de største aktørene i Norge. Undersøkelsen viser at RfDs gebyrer under gjennomsnittet. 

Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr ekskl. mva
(Konsumprisindeks oppgitt med 2011 som indeksår)
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Virksomheten ble 
nedskalert med 
ca. 22% fra 2020.  

En fordel med IKS-formen er at virksomheten er skalerbar og lett kan tilpasses nye rammebetingelser.



Det føres klimaregnskap over virksomhetens aktiviteter, hvor utslipp og klimanytte måles i CO2 ekvivalenter. De største utslippene kommer fra 
forbrenning av avfall, mens den største gevinsten kommer fra materialgjenvinning. Bedre sortering vil derfor kunne bidra til enda bedre resultat. 

Klimaregnskap

Klimagevinst og -utslipp for RfDs aktiviteter 2021



4. Hovedutfordringer



Internasjonale og nasjonale krav

• EU har vedtatt en ambisjon om at 65% av husholdningsavfall og 
liknende skal gå til materialgjenvinning og ombruk innen 2035. 

• Fra 2023 kommer det nasjonalt krav om utsortering av matavfall 
og plastemballasje

• Det er varslet at det kan komme krav om utsortering og 
materialgjenvinning av tekstilavfall, som foreløpig er på 
prøvestadiet.



Digitaliseringsstrategi

Målet er å sikre at RfD tar i bruk ny teknologi, ny 
kunnskap og nye muligheter i utviklingen av 
fremtidsrettede og brukervennlige løsninger og 
tjenester til innbyggerne.

Hovedmål for digitaliseringsarbeidet: 
• Forbedre innbyggertjenester
• Forbedre interne prosesser
• Utnytte mulighetene i RfDs data
• Styrke IKT-infrastruktur

RfD skal nå målene ved å kombinere ny teknologi 
og nye arbeidsmetoder. 



Driftskonsept for innsamling av 
husholdningsavfall

RfD har en kontrakt med NordRen om innsamling av 
husholdningsavfall. 

Fremtidens driftskonsept må bidra til å oppnå nasjonale og 
internasjonale krav. 

RfD jobber med en utredning som vil vurdere konsekvenser av 
ulike driftsformer. Innsikten vil danne et grunnlag for beslutning 
av driftsform. 

Forskjellige driftsformer inkluderer egenregi, ekstern leverandør 
eller en kombinasjon av disse. 



Status gjenvinningsstasjoner

Mile

Enger

Lerpeveien

Nedre Eggedal

Lyngås

Svelvik

Noen etterspurte utbedringer utføres i 
2022.

RfD bygget en helt ny gjenvinningsstasjon 
inkludert ombrukstorg i 2021.

Det pågår et arbeid med å splitte 
innkjøring for separate kundemottak.

Andre byggetrinn er i gang. Oppgradert stasjon 
med ombrukstorg åpner våren 2023.

Ny festeavtale, overtakelse av bygninger og 
mindre fysiske utbedringer.

Utvidelse av stasjonen, lysmaster og 

vekter i 2022.



Sigdal kommune er ny deltaker i RfD 

RfD overtok ansvaret for renovasjonsordningen i Sigdal fra 1.7.2021.

Ny renovasjonsordning med kildesortering til innbyggerne i 
Sigdal. Innsamling av husholdningsavfall utføres i egenregi.

Ny renovasjonsordning med kildesortering 
for ca. 5000 hytter i Sigdal. 



5. Planer og strategier



RfD bidrar til avfallsminimering, bedre kildesortering og økt 
ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen.

• Bidra til økt bærekraft gjennom bedre ressursutnyttelse. 

• Bidra lokalt til det internasjonale målet om 65% ombruk og 
materialgjenvinning.

• Kontinuerlig jobbe med å forbedre løsninger ved bruk av ny 
teknologi, kompetent personell og god omstillingsevne. 

• Planen har et fire års perspektiv

• Utarbeide tiltaksplaner

Ny selskapsstrategi



6. Spørsmål og kommentarer fra formannskapet




