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1. Overordnet presentasjon av selskapet og dets virksomhet



Historie

Gjenvinningsbransjen er en «ung» 
bransje, og kildesortering ble 
vanlig først for 20-30 år siden.

Kommunens forpliktelser om 
husholdningsavfall etter 
forurensningsloven ble delegert 
til RfD i 2003. 

Deponering av husholdningsavfall 
(bildet) ble forbudt i Norge i 2009

Avfallsbehandling i Norge på 1980-tallet



Kildesorteringsordningen



RfD etter 
kommune-
reformen

Gjenvinningsstasjon

Omlastingsstasjon

• 160.000 innbyggere

• 73.000 boenheter

• 80 000 tonn husholdningsavfall

• 4 eierkommuner

• 5 gjenvinningsstasjoner

• 60 årsverk



Selskapsstruktur

Representantskap

1 repr. fra hver kommune

Daglig leder

Drammen Lier Modum Øvre Eiker

Styre

Styreleder og 4 styremedlemmer

Kommunikasjon

Seksjon gjenvinningsstasjoner

Økonomi

KontaktutvalgKlagenemnd

Seksjon innsamling og 

kundeservice



Henteordning Bringeordning

Innsamling av avfall

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



2. Presentasjon av selskapets strategier og hovedaktiviteter



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



RfD skal være 

nytenkende

1 2

RfD skal levere 

brukervennlige 

løsninger

3

RfD skal opptre 

som en ansvarlig 

samfunnsaktør



Avfallspyramiden

Avfallspyramiden beskriver viktige 
prioriteringer rundt  utnyttelse av avfall.

Energiutnyttelse er bedre enn å legge på 
deponi, men materialgjenvinning er enda 
bedre enn energiutnyttelse.

Aller best er det om varer brukes på nytt, 
eller ikke produseres i det hele tatt. 



Sirkulærøkonomi

Norsk og internasjonal avfallspolitikk bygger på prinsippene om sirkulær økonomi. Dette stiller krav til alle leddene i kretsløpet. 



FNs bærekraftsmål

Sirkulær økonomi bidrar til oppnåelse av flere av FNs bærekraftsmål, men mest direkte nr. 12: «Ansvarlig forbruk og produksjon»  



3. Presentasjon av økonomiske resultater og måloppnåelse



Regnskap
Renovasjonstjenesten leveres til 
selvkost, og finansieres i hovedsak 
av renovasjonsgebyrene.

Regnskap for 2020 viser kostnader 
som er lavere enn budsjett, og 
resultatet vil bli bedre forventet.

Ved gebyrsaken for 2021 er det 
foreslått en lavere gebyrøkning 
enn tidligere vedtatt økonomiplan. 

Innbyggernes bruk av 
gjenvinningsstasjoner vil fortsatt 
være inkludert i gebyrene.  

Prognose Budsjett

2020 2020
Driftsinntekter
Gebyrinntekter husholdning og hytter 195 467 526             193 973 230             1 494 296                  0,8 %
Salgsinntekt næring innsamling 13 180 985               13 444 652               -263 667                    -2,0 %
Salgsinntekt gj.v.stasjoner 9 966 895                  9 069 106                  897 789                     9,9 %
Annen driftsinntekt 12 912 599               16 088 507               -3 175 908                -19,7 %
Sum driftsinntekter 231 528 005             232 575 495             -1 047 490 -0,5 %

Driftskostnader
Varekostnad : Husholdninger 96 238 659               100 627 810             -4 389 151                -4,4 %

Gj.v.stasjoner/deponi 55 291 508               54 232 000               1 059 508                  2,0 %
Prosjekter/utvikling 4 341 090                  5 268 000                  -926 910                    -17,6 %
Kommunikasjon 3 569 660                  3 727 500                  -157 840                    -4,2 %

Sum varekostnader 159 440 918             163 855 310             -4 414 392 -2,7 %

Lønnskostnader 17 357 567               19 158 283               -1 800 716                -9,4 %
Lønnskostnader GVS 25 743 876               24 797 379               946 497                     3,8 %
Avskrivninger på varige driftsmidler 7 643 381                  8 304 837                  -661 456                    -8,0 %
Avskrivninger egenregi GVS 1 647 837                  2 301 875                  -654 038                    -28,4 %
Annen driftskostnad 9 710 350                  7 958 002                  1 752 348                  22,0 %
Annen driftskostnad GVS 2 134 173                  2 335 000                  -200 827                    -8,6 %
Sum andre kostnader 64 237 183               64 855 376               -618 193 -1,0 %

84 817 394               83 666 254               

Sum Driftskostnader 223 678 100             228 710 686             -5 032 586 -2,2 %

Driftsresultat 7 849 905                  3 864 809                  3 985 096

Finansposter
Renteinntekt 2 143 201                  2 250 000                  -106 799                    -4,7 %
Rentekostnad 2 197 858                  2 990 000                  -792 142                    -26,5 %
Annen finanskostnad 80 442                       97 000                       -16 558                      -17,1 %
Sum finansposter -135 099                   -837 000                   701 901

Ordinært resultat før skattekostnad 7 714 806                  3 027 810                  4 686 996
Skattekostnad på ordinært resultat 900 000                     570 000                     330 000 57,9 %
Ordinært resultat etter skattekostnad 6 814 806                  2 457 810                  4 356 996

Endring 

budsj./progn.

%endr. 

bud/prog
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Gebyrinntekter, kostnader og selvkostfond

Gebyrinntekter Kostnader Selvkostfond

Virksomheten 
ble nedskalert 
med ca. 22% 
fra 2020.  

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

Kostnadsutviklingen har gunstig i senere år og renovasjonsgebyrene har hatt lavere vekst enn konsumprisindeks.



Mål om økt andel materialgjenvinning og ombruk

EU har fastsatt et ambisiøst mål om 65% materialgjenvinning og ombruk innen 2035. 
Gjennomsnittet for Norge er 39,8. Drammensregionen er allerede på 48,9%

EU mål:

65 %
innen 2035
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Andel husholdningsavfall levert til materialgjenvinning (kilde 
SSB)

Hele landet Drammensregionen EU målsetting



Klimaregnskap

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. 



4. Presentasjon av prosjekter og hovedutfordringer



RfD under koronapandemien

RfD er en samfunnskritisk tjeneste som ikke 

under noen omstendighet kan stoppe opp.

Avfallshenting har vært utført i hele 

pandemiperioden uten avbrudd, og alle 

gjenvinningsstasjonene har holdt åpent. 

Alle kontoransatte har hjemmekontor, og alle 

møter gjennomføres digitalt. Ansatte på 

gjenvinningsstasjoner møter på jobb, men 

følger strenge smitteverntiltak. 

RfD har beredskapsplaner for ytterligere tiltak 

dersom situasjonen skulle forverres. 



Renovasjonsordning for hytter

• Renovasjonsordning for hytter er en lovpålagt oppgave
som ble politisk behandlet gjennom endring av 
renovasjonsforskriften i 2017.

• Ordningen møtte allikevel en del motstand ved 
innføring i 2019.  Prosjektet ble justert, og en rapport 
ble oversendt eierkommunene i oktober 2019.

• Realiseringen er nå i gang, og det pågår løpende 
arbeid med beholderplasseringer. Enkelte av 
byggesakene behandles også politisk. 

• Det gjort flere tilpasninger i ordningen:

• Fritaksmulighet for hytter mer enn 2 km fra bilvei

• Lavere gebyr for innlandshytter enn kysthytter

• Egen gebyrkategori for «små skogshytter» 

• God dialog med hytteierforeninger om plassering.



Mile gjenvinningsstasjon 

RfD har kjøpt tomt på Mile for å bygge ny gjenvinningsstasjon på eksisterende beliggenhet. 
Fase 1 i prosjektet er allerede gjennomført. Fase 2 er i gang, og sluttføres høsten 2021. 
Etter oppgradering vil gjenvinningsstasjonen få økt kapasitet og bedre funksjonalitet.



Gjenvinningsstasjoner i egenregi fra 1. mars 2020

RfD har overtatt arbeidsgiveransvar 
for ca. 60 medarbeidere, og driver nå 
fem gjenvinningsstasjoner og en 
omlastingsstasjon i egenregi.

Gjennom egenregi tar RfD 
samfunnsansvar, og sørger for 
kontinuitet i tjenestetilbudet. Dette er 
et viktig kjerneområde for selskapet.

Hensynet til ansatte er godt ivaretatt 
gjennom virksomhetsoverdragelsen. 
Alle har fått tilbud om faste 100% 
stillinger med tarifflønn og offentlig 
tjenestepensjon. 



Inngangsbevis på gjenvinningsstasjoner

• RfD har ikke brukerbetaling på gjenvinningsstasjoner, 

slik mange andre kommuner har.

• Ordningen med fri levering av husholdningsavfall blir 

satt stor pris på av innbyggerne, og vil bli videreført.  

• Fra 1.1.2021 vil inngangsbevis være en forutsetning 

for fri levering. Andre brukere må betale ved levering.

• Inngangsbevis lastes ned gratis hvis du er innbygger i 

kommunen, eller kort kan bestilles fra RfD.



Tømmefrekvens mat- og restavfall
- Bestillingsordning for ekstra avfallshenting sommer

Erfaringene fra prøveprosjekt 
i 2019 var entydig positive. 
- Kostnadsbesparende
- Mindre trafikkbelastning
- Bedre HMS

Tilbudet om å bestille ekstra 
avfallshenting ble bare benyttet 
av 2% av innbyggerne i 2019, og 
bare 1% i 2020. 

En evaluering ble oversendt 
kommunene 10. oktober 2019. 



Kilden omlastingsstasjon – åpnet høsten 2020

Norges mest moderne og miljøvennlige omlastingsstasjon ble åpnet av Øvre Eikers ordfører Knut Kvale 28.8.20
Anlegget vil bidra til en mer effektiv og miljøvennlig tjeneste, og redusert sjenanse for omgivelsene



Innovasjon og digitale løsninger

• App med tømmekalender
• App med inngangsbevis
• SMS varsling
• Min side
• Faktura på Vipps
• Chat med kundesenter
• Sosiale medier
• Automatisert saksbehandling

RfD har en strategi om å ligge langt fremme på 
digitalisering og andre innovative løsninger.

Det tilbys fortsatt alternativer på papir og kort, 
men etterspørselen blir stadig mindre.

Stadig flere prosesser blir mer effektive gjennom 
digitalisering og automatisering.



Prisene øker som følge av endringer i markedet, og 

flere store konkurser hos leverandører. Det vil være 

behov for kostnadsfokus og kompenserende tiltak.

Når forholdene ikke ligger til rette for 

konkurranseutsetting må egenregi vurderes som 

alternativ. Disse vurderinger gjøres løpende.

RfD ønsker å ta en ledende rolle og vil ta initiativ til 

nye og innovative løsninger innenfor renovasjon. 

Betydelige tiltak er nødvendig for å oppnå 

internasjonale mål om 65% materialgjenvinning og  

RfD skal bidra til å oppnå kommunenes miljømål.

Strategiske utfordringer for styret



5. Spørsmål og kommentarer fra formannskapet


