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Renovasjonssjefens årsmelding 2014 
 

Innsamling av husholdningsavfall fra fastboende 

Innsamling av husholdningsavfall fra fastboende har fungert tilfredsstillende i 2014. Det er 

registrert få klager fra husstander.  

 

Ansvarlig renovatør er Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. Det ble inngått ny 5-års kontrakt med 

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS gjeldende fra 01.08.11. 

 

Det er henteordning for 4 fraksjoner for all fast bosetting i vårt område: rest, papir/papp/ 

drikkekartong, våtorganisk og plastemballasje. Plastemballasje er en frivillig ordning for 

husstander. Glass/ metallemballasje kan husstander levere til mottak i sentrumsområdene. 

 

Det ble innsamlet og levert på miljøstasjoner ca. 5516 tonn husholdningsavfall i 2014. I tillegg 

ble ca. 190 tonn matavfall behandlet i form av hjemmekompostering og bruk av gjødsellager. 

Mengde husholdningsavfall har økt med ca. 200 tonn fra 2013 til 2014. 

 

Innsamling av husholdningsavfall -hytterenovasjon 

Containerrenovasjonen i fjellområdene har fungert svært godt også i 2014. Det er registrert få 

klager fra hytteeiere. MGR utfører hytterenovasjonen i egen regi. 

 

Det har vært brann i tankanlegget ved Langbakken, Venabygdsfjellet i 2014. Årsaken er mest 

sannsynlig varm aske (engangsgriller, aske fra vedovn og askebeger). 

 

Alt avfall blir registrert over vekt og sjåfør på bilen registrerer i tillegg tømmested og type 

fraksjon som tømmes. MGR har nå god oversikt over avfallsmengdene i de ulike fjellområdene.  

 

I 2014 ble det samlet inn 1551 tonn avfall fra hytter, fiskebuer og setrer. Dette tilsvarer en 

avfallsmengde på ca. 183 kg/hytte/seter. Det er registrert et stort misbruk av containere/tanker 

også i 2014. Fastboende og næringsbedrifter leverte avfall ulovlig til containere/tanker i stedet 

for å levere til betjente mottak. Det registreres store mengder avfall i fjellområder også i perioder 

når hyttene ikke er i bruk (etter påske m.m.).    

 

Det er siden 2008 etablert 10 ubetjente miljøstasjoner med nedgravde tanker: Gålå, Tverrbygda, 

Kvamsfjellet (2 stk), Kvitfjell Øst, Krystallen, Kverndokka (Venabygdsfjellet), Langbakken 

(Venabygdsfjellet) , Espedalen og Kvitfjell Vest. MGR får mange positive tilbakemeldinger fra 

hytteeiere på disse nye stasjonene. 

 

Følgende stasjoner er under planlegging/bygging: Voll, Måsåplassen (Ringebu), Nyseterhaugen 

(Sødorpfjellet), Mykkelseter og Bjørnstulen. 

 

Ved årsskiftet var det ca. 45-55 % av hytteeiere som har tilbud om å benytte dypoppsamlings-

systemet med sortering i 3 fraksjoner (rest, papir/papp og glass/metallemballasje). 

 

Det skal i løpet av 2015 prøves ut med innsamling av plastemballasje.  

 

Det er registrert 8463 hytter, setrer, fiskebuer m.m. i de 3 samarbeidende kommuner som betaler 

renovasjonsavgift. Det ble registrert ca. 6402 hytter m.m. i 2001 (kilde SSB). Antall hytter har 

økt med 2061 stk. eller ca. 32 % i perioden. 
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Innsamling av næringsavfall 
MGR henter papp, papir, våtorganisk og plast fra en rekke næringsbedrifter. Noe næringsavfall 

(papir) samles inn samtidig med henting av husholdningspapir. Det ble inngått ny 5-års kontrakt 

med Norsk Gjenvinning Renovasjon AS gjeldende fra 01.08.11. 

 

MGR samler inn noe næringsavfall samtidig med innsamling av husholdningsavfall fra hytter i 

fjellområdene. Totalt utgjorde dette ca. 121 tonn (restavfall, papir og glass). Mengde 

næringsavfall som blir innsamlet utgjorde ca. 7 % av den totale avfallsmengde innsamlet på 

renovasjonsbilen. P.g.a. konkurransehensyn har MGR ikke anledning til å ta med mer enn inntil 

10 % næringsavfall i året. 

 

Drift av betjente miljøstasjoner 

Driften av miljøstasjonene (Frya, Rustmoen og Kvam) har fungert tilfredsstillende også i 2014. 

MGR får stadig positive tilbakemeldinger fra brukerne (husholdninger og næringsbedrifter) av 

miljøstasjonene.  

 

Frya Miljøstasjon har egen sorteringsplate for bygge- og rivningsavfall. Avfall fra 

hytterenovasjonen blir også lagt på plate for videre sortering. Det er viktig å ta ut ubrennbare 

fraksjoner og miljøfarlig avfall før avfallet leveres til forbrenningsanlegg. 

 

Frya Miljøstasjon har også sorterings- og pressehall for papir, papp og plast. Ca. 2000 tonn papp 

og papir ble presset til bunter i 2014. Årlig tas det imot ca. 400 tonn papp for pressing fra NGR. 

 

Rustmoen og Frya miljøstasjoner tar imot farlig avfall. Avfallet blir sortert, registrert og merket 

for viderelevering til behandlingsanlegg. I 2014 ble det tatt imot ca. 426 tonn farlig avfall på våre 

mottak (inkl. trykkimpregnert treverk). 

 

Det var brann i hageavfallet ved Rustmoen miljøstasjon i april 2014. Brannen ble slukket av 

MGB. Årsaken kan være varmgang og påfølgende selvantennelse. 

 

Avfallsmengde 

MGR tok imot og behandlet ca. 15570 tonn avfall i 2014. Dette er en økning på ca. 2070 tonn 

(15 % i forhold til 2013). Menge næringsavfall har økt vesentlig. Avfallsmengde fra 

husholdninger (fastboende og hytter) har også økt noe fra 2013 til 2014.  

 

Det er mottatt store mengder avfall etter flomskader og i forbindelse med utbygging av E6. 

En større andel av avfallet på parsellen Frya-Vinstra og Vinstra-Sjoa er levert/leveres til våre 

mottak. På parsellene er det revet mange bolighus, garasjer uthus m.m.  

 

Behandlingsmåte avfall 

Det ble tatt imot totalt 7067 tonn husholdningsavfall (inkl. hytter) i 2014. Diagrammet under 

viser behandlingsmåte (tonn). Ca. 48 % går til materialgjenvinning/biologisk behandling. Bare  

1 % av avfallet gikk til deponi. 
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Resultatutvikling 

Driftsregnskapet viser et årsresultat kr. 488.398 (overskudd).  

  

Inndekningsberegning for 2014 viser en inndekning på 108,0 % (108,4 % i 2013) for 

husholdningsavfall. Næringsavdelingen går med overskudd. 

 

Regnskapet er skilt mellom administrasjon, husholdning og næring.  

 

Økonomien i selskapet er god. Egenkapitalen ligger på ca. 25 % (4 % i 2009).  Omsetningen i 

selskapet har økt med ca. 55 % i perioden 2009-2014. 

 

Forurensning av det ytre miljø 

Avfallsbehandling medfører belastning på det ytre miljø. Innsamling, transport og behandling av 

avfall gir støv og støy samt forbruk av ikke-fornybare ressurser.  

 

Selskapet legger vekt på transportplanlegging og reduserte utslipp i forbindelse med innsamling 

av avfall. I anbudet 2011-2016 ble det stilt utslippskrav tilsvarende Euro 5. Samtlige biler som 

benyttes i midtdalen tilfredsstiller nå disse kravene. 

 

Innsamling av avfall med ny tømmeplan for husholdninger fra 01.01.13 har medført en 

utslippsreduksjon tilsvarende ca. 25-30 %.  

 

Miljøstasjonene er underlagt forurensningslovens bestemmelser om tillatelse til virksomhet som 

kan forårsake forurensning. Alle stasjonene har slik tillatelse. Ny tillatelse er under utarbeidelse 

av Fylkesmannen i Oppland.  

 

MGR skal også søke å redusere antall kjørte km i forbindelse med levering av avfall til 

behandlingsanlegg. Det er i 2015 inngått avtale med Folldal Gjenvinning om levering av plast 

(årlig mengde ca. 400 tonn). Tidligere ble denne plasten levert til utlandet (Tyskland).  

Behandling av restavfall skal nå ut på anbud og det kan være muligheter for levering til 

forbrenningsanlegg i Norge. Restavfall utgjør ca. 6000 tonn i året og leveres i dag til anlegg i 

Sverige. 

 

Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfalls-

håndtering. 

 

Avtaler for transport og behandling av avfall 

MGR har avtaler med en rekke foretak når det gjelder innsamling, transport og behandling av 

avfall. Noen fraksjonsavtaler går snart ut og må konkurranseutsettes fremover. Enkelte avtaler 

kan forlenges (opsjon) uten ny konkurranseutsetting.  Administrasjonen i MGR er innstilt på å 

forlenge avtalen med Norsk Gjenvinning AS med 17 mnd. (ensidig opsjon).  

 

Avgiftsnivå i forhold til andre regioner 

Årsavgift for sekkerenovasjon er fortsatt vesentlig lavere i MGR-området enn i andre 

sammenlignbare kommuner. Renovasjonsgebyret i Sør-Fron kommunene er i 2015 på kr. 1574 

eks. mva.. I Øyer er gebyret på kr. 2176 og i Sel var gebyret på kr. 1764 (kilde SSB). Vårt gebyr 

utgjør henholdsvis 62 % og 88 %.  

 

Noen årsaker til lave gebyrer i MGR-området: 

 lave innsamlingskostnader for husholdningsavfall 

 avfall bearbeides lokalt (pressing m.m.) før levering til behandlingsanlegg 

 oppnådd gode priser for salg/levering av avfall til behandlingsanlegg 

 liten administrasjon 
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Arbeidsmiljø 

Det totale sykefraværet var på 8,5 % i 2014 (5,3 % i 2013). I perioden 2006-2014 har 

sykefraværet gått vesentlig ned. 

 

Likestilling 
Selskapet hadde 9 ansatte pr. 31.12.2014, hvorav 1 kvinne, totalt 8,7 årsverk. 

 

Måloppnåelse 

Kvalitet: Våre kunder skal være fornøyde med våre leveranser  

Vesentlig forbedring i servicenivået fra 2013 fordi husstander selv kan velge beholderstørrelse 

for restavfall. Fra 2014 er det opprettet langåpent på tirsdager og torsdager (tidligere bare på 

tirsdager). Husstander kan plassere beholdere inntil 10 meter fra vegkant (enkelte 

renovasjonsselskap krev bare 3 meter fra vegkant).  Fra 2015 er det åpent 1 lørdag ekstra på 

vårparten. 

 

Miljø: MGR skal være regionens viktigste miljøaktør: 

Andel til materialgjenvinning inkl. kompostering er stabilt i forhold til tidligere år (ca. 48 % i 

2014). Økt utbygging av miljøstasjoner i fjellområdene vil øke andel til materialgjenvinning 

fremover. Bare 1 % av avfallet ble levert til deponi. Omlegging av tømmeplan har medført at 

utslipp av klimagasser er redusert med ca. 25-30 % i forhold til 2012. 

 

Virksomheten: MGR skal være en aktiv utviklingsaktør 

MGR har lave mottakspriser for levering av avfall. Det meste av avfallet som genereres i 

midtdalen blir derfor levert til våre mottak. Antall ansatte har økt fra 6 i 2004 til 9 ansatte i 2013. 

Årsavgiftene for renovasjon er blant de laveste i hele landet! (Nord-Fron på 5. plass i 2013).  

 

Personal: MGR skal være en aktiv arbeidsgiver. 

Det er registrert en arbeidsulykke i 2014. I forbindelse med sortering av papir og plast stakk en 

ansatt seg i handa av en sprøytespiss. 

 

Investeringer: 

Investeringsregnskapet viser et forbruk i 2014 på kr. 951.199 (8 % av budsjett).  Nye 

miljøstasjoner er planlagt for utførelse i 2015 og videre framover. Bygging av nytt adm.bygg 

(175 m2) ved Frya Miljøstasjon vil starte opp før ferien og ventes ferdig i mars 2016. 

  

Aksjoner m.m. i 2014: 

Vårryddeaksjon 

Det har vært kjørt vårryddeaksjon også i 2014. Husholdninger (ikke hytteeiere) fikk tilbud om å 

levere inntil 200 kg eller 2 m3 ryddeavfall i perioden fra 3. mai og ut året. Dette tilbudet er 

populært og det har vært stor trafikk på stasjonene i denne perioden. Miljøstasjonene har i tillegg 

vært åpne 3 lørdager i april/mai 2013. 

 

Aksjon metall og landbruksplast 

Det har vært tidsavgrensede mottak av metall og plast ved Flyausa og Kverndokka også i 2014. 

Totalt ble det levert 56 tonn skrapmetall og 46 tonn landbruksplast. Mottakene er åpne for 

husholdninger og for næringsdrivende. Kvaliteten og renheten på det som leveres til mottakene 

ligger på et akseptabelt nivå. 

 

UMS-varsling er igangsatt i 2014/2015. Husholdninger kan varsles med tekstmelding ved 

endring av tømmedager m.m. 
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Det er kjørt en brukerundersøkelse for våre næringskunder i 2014/2015. Hovedkonklusjonen er 

at næringsbedriftene er godt fornøyd med våre tjenester. 

 

Diverse 

Ulovlig levering av avfall 

Det registreres at store mengder næringsavfall og avfall fra fastboende fortsatt leveres til våre 

containere som er beregnet for hytterenovasjon. Dette er svært uheldig på flere måter:  

 overfylte containere og klage fra de rettmessige brukerne 

 hytteiere betaler for avfallsbehandlingen for andre 

 avfallet er for det meste tapt m.h.t. gjenvinning 

 

Tilsyn av næringsbedrifter 

Kommunene bør fremover intensivere arbeidet med tilsyn av bedrifter som genererer 

næringsavfall. Spesielt viktig er dette i fjellområder som har stor byggeaktivitet. 

 

Riving av bygg 

I forbindelse med riving av bygg oppstår det mye avfall. Ved riving av et bygg på 50 m2 oppstår 

det erfaringsvis ca. 20-25 tonn avfall! Ofte kan bygg som rives inneholde farlig avfall som skal 

leveres inn separat. 

Det er registrert i enkelte saker som behandles i kommune at det ikke stilles krav om behandling 

av avfallet (gjelder spesielt bygg under 100 m2).  

 

Riving av bygg er søknadspliktige tiltak. Forurensningslovens bestemmelser kommer også til 

anvendelse i slike saker. Kommunene bør derfor i fremtiden stille krav om at avfallet skal 

behandles på godkjent måte, d.v.s. levering til nærmeste mottak. Kvittering for levert avfall må 

leveres til kommune før det utstedes ferdigattest. 

 

Ny behandlingsmåte for gipsavfall 

Fra 2015 vil gips bli levert til gjenvinning. Avtale skal inngås med Gipsrecycling Norge AS. 

Anlegget ligger ved Svelvik. Tidligere ble gips levert til et deponi i Østerdalen. I 2014 tok MGR 

i mot ca. 72 tonn gips. 

 

Avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen 

Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for å etablere et tettere samarbeid (også 

organisatorisk) mellom avfallsselskapene i Gudbrandsdalen. Det er satt ned en styringsgruppe og 

en prosjektgruppe. Prosjektrapport skal legges fram for styringsgruppa i mai 2015. 

 

Ringebu, 21. april 2015 

 

Gøran Løkken 

Renovasjonssjef 
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ÅRSREGNSKAP 
  

Driftsregnskap 2014            2014  2013 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER    

Salgsinntekter                 11.319.699  9.472.568    

Overføringer med krav til motytelse              15.131.505           13.006.383                            

Sum driftsinntekter                26.451.201           22.478.951            

       

Lønnsutgifter        4.139.198             3.909.184   

Sosiale utgifter          956.963     906.606   

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.     4.043.184  3.556.186   

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.   14.084172           11.585.478                      

Overføringer                   0       55.994   

Avskrivninger           973.004       944.630                 

Fordelte utgifter                      0          0                            

Sum driftsutgifter                24.196.520           20.958.079                           

    

Brutto driftsresultat                   2.254684  1.520.872                                   

            

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER    

Finansinntekter          229.108     232.979                                      

Finansutgifter         1.505.679  1.398.758                                      

Resultat eksterne finanstransaksjoner              -1.276.571            -1.165.779                    

              

Motpost avskrivninger          973.004      944.630                      

             

Netto driftsresultat        1.951.117   1.299.723                    

 

Interne finanstransaksjoner            

Bruk av tidligere års regn.m. mindreforbruk        999.723                0                                   

Bruk av disposisjonsfond                     0         0 

Bruk av likviditetsreserve          0     0     

Sum bruk av avsetninger          999.723          0                

                           

Dekning av tidligere års regn.n. merforbruk                   0      0     

Avsatt til disposisjonsfond       1.299.723      300.000 

Avsatt til bundne fond       1.162.719       0                                     

Sum avsetninger        2.462.442      300.000                

                        

ÅRSRESULTAT           488.398      999.723 

                  

Investeringsregnskap 2014          2014       2013 

        

INNTEKTER OG UTGIFTER    

Sum inntekter                        55.120      0 

Sum utgifter            951.199     533.787              

Sum finanstransaksjoner       1.007.306         6.466                    

Sum finansieringsbehov       1.903.385     540.253             

       

Finansiering: 

Bruk av lån              951.199    281.499             

Bruk av disposisjonsfond      1.007.306    258.754             



                       

 

 ÅRSMELDING 2014 side 9 av 23 

 

Sum finansiering       1.958.505    540.253            

Udekket/udisponert                 0               0 

      

Balanse MGR pr. 31.12.2014               31.12.2014  31.12.2013            

 

ANLEGGSMIDLER    

Varige driftsmidler 

Faste eiendommer og anlegg      7.588.556  7.806.455  

Utstyr, maskiner og transportmidler                2.947.139  2.751.045              

Finansielle anleggsmidler 

Aksjer og andeler       1.058.373       51.067                         

Pensjonsmidler                  3.290.020  2.817.824             

Sum anleggsmidler                14.884.088           13.426.391           

                      

OMLØPSMIDLER 

Varer 

 

Fordringer                   3.063.755  3.230.738              

Kasse, postgiro, bankinnskudd 
Betalingsmidler      7.520.327  8.441.968             

Sum omløpsmidler               10.584.082           11.672.706             

      

SUM EIENDELER               25.468.170           25.099.097           

                          

EGENKAPITAL 

Kapitalkonto        3.624.980  2.690.435             

Årets resultat           488.398     999.723                   

Disposisjonsfond          985.476     693.059                      

Ubundne investeringsfond           41.707       41.707 

Bundne driftsfond       1.162.719      0         

Sum egenkapital                  6.358.400  4.424.924            

                   

GJELD 

Pensjonsforpliktelser       4.330.352  3.627.659             

Andre lån                 11.577.950           12.708.690          

Sum langsiktig gjeld                15.908.302           16.336.349          

             

KORTSIKTIG GJELD 

Annen kortsiktig gjeld      2.786.329  3.932.734                     

Premieavvik KLP                     415.139     405.090                     

Sum kortsiktig gjeld       3.201.468  4.337.824            

                       

SUM EGENKAPITAL OG GJELD             25.468.170           25.099.097          

 

For detaljer (noteopplysninger m.m.) vises til Regnskap 2014.  
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NØKKELTALL 

 

Tall i mill. kr. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Omsetning 26,5 22,5* 21,5 21,4 18,6 17,0 
Resultat 0,49 1,0 0 2,0 0,5 -0,3 
Investeringer 0,95 0,54 2,99 0,45 1,0 2,1 
Egenkapitalprosent (egenkapital i % av 

totalkapital) 
24,96 17,63 13,35 16,76 7,07 4,14 

Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig 

gjeld) 
3,31 2,69 2,98 2,39 2,13 1,83 

Antall fast ansatte  9 9 9 8 8 8 

*rettet opp feil fra årsrapport for 2013 (20,9 mill. kr.) 

 

REVISJONSBERETNING 

 

Revisjonsberetning legges inn her. 

 

OM VIRKSOMHETEN 
 

Formål (pkt. 10 i vedtektene) 

MGR har som overordnet oppgave på vegne av deltakerkommunene å sørge for en effektiv og 

miljøtilpasset håndtering av alle typer og former for avfall som produseres og/eller befinner seg 

innen de tre kommunenes areal. Selskapet har som et særlig formål hele tiden å søke å ligge i 

forkant av utvikling på det miljømessige området innen fagfeltet.  

 

Administrasjonen i MGR har satt seg følgende mål for driften av selskapet: 

 

Hovedmål 1 Kvalitet 
Våre kunder skal være fornøyd med våre leveranser. 

 

Med dette mener vi alle våre kunder, både husholds- og hytteabonnenter, næringslivskunder og 

sluttbehandlere.  

 

Måloppnåelse:  

Det er registrert svært lite klager på manglende tømming m.m. Antall klager på overfylte 

containere og tanker har gått vesentlig ned etter at vi overtok arbeidet med tømming av 

tanker/containere i egen regi. 

 

Type tjeneste Stor-Elvdal Sel Ringebu Øyer 

Antall muligheter 

abonnenten har til å 

påvirke gebyret 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Dager pr. år med 

utvidet åpningstid 

 

52 

 

2 

 

55 

 

104 

Antall hentinger 

matavfall pr. år 

 

26 

 

36 

 

26 

 

26 

Kilde: SSB april 2015 

 

Fra 2015 vil det være åpent 4 lørdager om våren (3 lørdager i tidligere år).  
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Husstander som ønsker det kan sortere ut plast og levere dette felles med papiret (egen sekk 

benyttes). 

 

Hvert år kjøres en vårryddeaksjon for hele midtdalen. Husstander får tilbud om å levere gratis 

ryddeavfall på betjente miljøstasjoner. 

 

MGR-nytt sendes ut årlig til all fast bosetting i midtdalen. Utenbygds hytteeiere får et eksemplar 

ca. hvert 3. år. Det informeres om sortering av avfall, avfallsmengder m.m. 

 

MGR har foretatt en brukerundersøkelse blant næringskundene i 2015. Det ble sendt ut 

spørreskjema (web-basert) til 100 næringsbedrifter i midtdalen. 33% av næringsbedriftene har 

svart på undersøkelsen. Tjenester som utføres hos kundene er: utleie av container/beholdere, 

henting av avfall (alle fraksjoner) og mottak ved betjente miljøstasjoner. Det ble stilt totalt 15 

spørsmål. 

 
 Veldig 

misfornøyd 
% 

Misfornøyd 

 
% 

Verken 

fornøyd eller 
misfornøyd % 

Fornøyd 

 
% 

Veldig fornøyd 

 
% 

Hvor godt fornøyd er bedriften med 

oppsamlerutstyret fra oss? 

   

11,5 

 

65,4 

 

23,1 

Hvor godt fornøyd er bedriften med vår 

renovatør? 

  

3,9 

 

11,5 

 

69,2 

 

15,4 

Hvor godt fornøyd er bedriften med 

våre tømmerutiner/frekvens? 

  

11,5 

 

19,2 

 

50,0 

 

19,2 

 Ja Nei Kanskje   

Ønsker bedriften en hjelp til sortering 

av avfall? 

 

15,4 

 

84,6 

   

Kunne bedriften tenke seg å anbefale 

MGR til andre? 

 

84,6 

  

15,4 

  

 Veldig dårlig 

% 

Dårlig 

% 

Verken godt 

eller dårlig% 

Godt 

% 

Veldig godt 

% 

Hvor godt svarer MGR til bedriftens 

forventninger? 

   

23,1 

 

61,5 

 

15,4 

Hvordan vil bedriften beskrive total-

leveransen fra MGR? 

   

15,4 

 

73,1 

 

11,5 

      

 

 
Diagrammet til venstre viser at våre kunder er godt fornøyd med kundebehandling (4,28) og 

sorteringsmuligheter (4,36) på betjente mottak. Når det gjelder pris får det en score på 3,84  

(1 dårligst -5 best). Diagrammet til høgre viser at våre kunder er fornøyd med våre 

produkter/tjenester, service og informasjon (3,88-3,96-3,96).  
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Hovedmål 2 Miljø 
MGR skal være regionens viktigste miljøaktør 

 

Med dette mener vi at MGR skal tenke miljøkonsekvenser i alt vi gjør, og være en pådriver for å 

redusere miljøbelastningen i regionen. 

 

Avfallet skal i prioritert rekkefølge behandles slik: ombruk-materialgjenvinning-

energigjenvinning-sluttbehandling (deponi). 

 

Delmål:  

1. 90 % av avfallet skal gjenvinnes 

2. materialgjenvinning bør opprettholdes på dagens nivå ca. 25 % 

Måloppnåelse: 

MGR tok imot ca. 15600 tonn avfall i 2014.  Ca. 9370 tonn ble sendt til energigjenvinning og ca. 

3780 tonn til materialgjenvinning eller ombruk. Andel materialgjenvinning utgjør ca. 24 % (48 

% inkl. kompostering) av total avfallsmengde. 

Sammenligning av resultater: % (gjelder husholdningsavfall) 

 
 

Behandlingsmåte 

 

Landet 

 

Stor-Elvdal 

 

Sel 

Sør-Fron, 

Nord-Fron, 

Ringebu 

 

Øyer 

Andel husholdningsavfall 

levert til material-biologisk 

-forbrenning 

 

83 

 

85 

 

79 

 

87 

 

87 

Andel levert til material -

biologisk  

 

38 

 

43 

 

26 

 

46 

 

48 

Andel levert til 

forbrenning 

 

- 

 

54 

 

68 

 

52 

 

51 

 

Andel levert til deponi 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Kilde: SSB – april 2015.  

 

Tabellen viser at innbyggerne i midtdalen fortsatt ligger godt over landsgjennomsnittet når det 

gjelder andel avfall levert til materialgjenvinning inkludert biologisk behandling.  

 

Sammenligning av avfallsmengder: kg (gjelder husholdningsavfall) 
 

 

 

 

Landet 

 

Stor-Elvdal 

 

Sel 

Sør-Fron, 

Nord-Fron, 

Ringebu 

 

Øyer 

Husholdningsavfall pr. 

innbygger 

 

- 

 

389 

 

487 

 

456 

 

445 

Levert til 

materialgjenvinning og 

biologisk pr. innbygger 

 

- 

 

169 

 

127 

 

211 

 

212 

Farlig avfall levert til 

mottak pr. innbygger 

 

- 

 

3 

 

5 

 

13 

 

9 

Kilde: SSB – april 2015.  

 

Tall for landet er ikke tilgjengelig pr. april 2015.  

 

Miljøbelastningen i forbindelse med innsamling av avfall skal reduseres. 

 

Delmål: 

1. Redusere antall kjørte km ved innsamling av avfall – ny tømmeplan og samkjøring   

    hushold/næring 
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2. Redusere utslipp fra renovasjonsbiler 

3. Redusere antall km ved levering av avfall til videre behandling 

 

Måloppnåelse: 

Det er inngått ny avtale om levering av plast til Folldal Gjenvinning fra 2015. Tidligere ble 

denne plasten ca. 500 tonn i året levert til utlandet (Tyskland). 

 

Papir fra bedrifter kjøres inn felles med papir fra husholdninger (egen rute for næringsbedrifter 

tidligere).  

 

Ny tømmeplan fra 01.01.13 tilsier at antall besøk fra renovasjonsbilen har gått ned fra 39 til 26 

ganger. Grovt regnet kan vi anta at utslipp av eksos og klimagasser har gått ned med ca. 25-30 % 

i forhold til 2012.  

 

Samtlige biler som benyttes til innsamling av avfall (MGR og Norsk Gjenvinning AS) 

tilfredsstiller utslippskrav tilsvarende Euro 5.  

 

Hovedmål 3 Virksomheten 
MGR skal være en aktiv utviklingsaktør 

 

MGR skal bidra til å øke verdiskapningen ved avfallshåndteringen og skape nye arbeidsplasser. 

 

Delmål: Utviklingen i kostnadene ved den kommunale renovasjonen skal ikke overstige 

utviklingen av sammenlignbare tjenester med mindre servicenivået endres betydelig. 

 

Måloppnåelse: Renovasjonsgebyret (standard abonnement) for husholdninger ligger på 1218 + 

mva. for Ringebu og 1574 + mva. i Sør-Fron. Avgiftene er på samme nivå som i 2014. 

 

 
Kilde: SSB – april 2015 
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Rapport nr. 3 juli 2013 fra Huseiernes Landsforbund viser følgende: (renovasjonsavgift 2013) 

 

 Nord-Fron kommune hadde den 5. rimeligste avgifta i landet 

 Ringebu og Sør-Fron kommuner hadde den 12 rimeligste avgifta i landet. 

 

Hovedmål 4 Personal 
MGR skal være en attraktiv arbeidsgiver 

 

1. Vi skal ikke ha ulykker eller andre hendelser som medfører personskade 

2. Kvalifiserte og motiverte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø 

3. Vi skal ikke ha sykefravær p.g.a. belastningsskader 

 
MGR hadde en arbeidsulykke i desember 2014. I forbindelse med sortering av papir og plast 

stakk en ansatt seg i handa av en sprøytespiss. 

 

Kommunal renovasjon 
 

MGR utfører all avfallsinnsamling og behandling på vegne av eierkommunene. MGR forestår 

både tjenesteproduksjon og avfallsbehandling. MGR ivaretar husholdningsrenovasjonen 

inkludert fritidsboliger. 

 

Området 

De 3 kommunene dekker et areal på ca. 3108 km2. Det er innført fullskala kildesortering 

(henteordning for 4 fraksjoner) for all fast bosetting i alle 3 kommuner.  

 

Pr. 01.01.2015 hadde midtdalen 13417 innbyggere, det er en reduksjon på 34 fra 01.01.14. 

 

Brukere 

Den kommunale renovasjon betjener 2 hovedgrupper abonnenter: 

 Husholdning. Det er registrert 6180 abonnenter pr. 31.12.2014 (kilde: kommunene). 

Økning på 334 abonnenter fra 31.12.13. 

 Hytte/fritidsboliger. Det er registrert ca. 8463 abonnenter pr. 31.12.14 (kilde: SSB). 

Økning på 83 hytter fra 31.12.13. 

 

Service og tilgjengelighet (pr. mars 2014) 

Henteordning: Restavfall, papir og plastemballasje tømmes hver 4. uke. Matavfall 

tømmes hver 2. uke. 

 

Bringeordning: -3 betjente miljøstasjoner (alle fraksjoner) 

 -8 ubetjente returpunkt for fast bosetting/hytter (glass i sentrumsområder) 

 -39 ubetjente returpunkt for hytter (cont. for restavfall, papir og glass) 

 -10 ubetjente miljøstasjoner for hytter (restavfall, papir og glass) 
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Driftsoperatør Emil Romsås er klar til å ta imot nye kunder ved Frya Miljøstasjon 

 

 

Næringsrenovasjon 
MGR har i mange år betjent næringslivet i hele regionen med renovasjonstjenester.  

 

Henteordning: Papir, papp, papir og plastemballasje tømmes etter behov. Matavfall fra 

storhusholdninger tømmes hver uke. Restavfall tømmes etter behov. 

 

Bringeordning: -3 betjente miljøstasjoner (alle fraksjoner)  

 -tidsavgrenset mottak for landbruksplast ved  Flyausa og Tverrbygda 

 -tidsavgrenset mottak for metallskrap ved Flyausa og Tverrbygda 

 

MGR har utleie av beholdere i ulike størrelser. 

 

Det er andre aktører i området som tilbyr tilsvarende tjenester. 

 

Personal 
 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet blant medarbeidere oppleves som inkluderende og positivt. Det er gjennomført 

medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2014. 

 

MGR har avtale med Bedriftshelsetjenesten Innlandet AS. Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten 

for 2014 viser slik aktivitet: arbeidshelseundersøkelse, kundeoppfølging, møter og utvalgsarbeid, 

dialogmøter/oppfølgingssamtaler. 
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Alle ansatte har fått tilbud om å fylle ut sjekkliste i forkant av vernerunden. Det er gjennomført 1 

fysisk vernerunde i 2014 med etterfølgende oppfølging/tiltak. 

 

Det totale sykefraværet i 2014 var på 8,5 % målt etter dagsverk. Det er en vesentlig økning fra 

2013. Korttidsfraværet har størst økning og var på 4,7 % (2,8 % i 2013). Langtidsfraværet var på 

3,8 % (2,5 % i 2013). Diagrammet under viser utviklingen fra 2006-2014 og viser at 

sykefraværet har gått vesentlig ned i perioden. 

 

Sykefraværet for 1. kvartal 2015 var på 3,2 % (ikke registrert langtidsfravær i denne perioden!). 

 

 
 

Ansatte 

Pr. 31.12.2014 er det 9 ansatte i MGR (8,7 årsverk). Det ansettes hvert år sesonghjelp (ca. 0,8- 

1,0 årsverk) på miljøstasjonene i forbindelse med ferieavvikling m.m.  
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Bakre rekke: ledende driftsoperatør Morten Dahlen, driftsoperatør Emil Romsås, sjåfør Ken Roger Træet, 

driftsopperatør Asbjørn Hagen, avdelingsleder Geir Ove Kolobekken. 

Fremre rekke: sekretær Anny Svalund, renovasjonssjef Gøran Løkken, driftsoperatør Ståle Borolien og 

driftsoperatør Sajed Hamid Asee. 

 

Fagbrev 

2 medarbeidere i MGR(Morten Dahlen og Ståle Borolien) har tatt fagbrev i gjenvinningsfaget. 

Fagfeltet er i stadig utvikling og det er derfor viktig å holde seg oppdatert i forhold til bransje og 

fag. 

 

STYRET OG FAGLIG FORUM 
 

 

1: Representantskap  Fast medlem     

 

NORD-FRON   Olav Røssum, ordf. 

    Reidar Stangenes, formannskapsmedlem    

              

SØR-FRON   Ole Tvete Muriteigen, ordf.   

    Hilde K. Holtesmo, formannskapsmedlem     

         

RINGEBU   Brede Vestby, varaordfører 

Mette Haverstad, formannskapsmedlem 

 

Leder for perioden 2014-2015: Ole Tvete Muriteigen. 

 

Det har i 2014 vært 2 møter i representantskapet i MGR.  

Vårmøte: årsmelding 2013, regnskap 2013 og  forslag nye vedtekter. 
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Høstmøte: etablering av mottak for avfall på Fåvang, budsjett 2015, økonomiplab 2015-2018, 

årsavgift for renovasjon 2015 og utredning av avfallssamarbeid i Gudbrandsdalen. 

 

2: Faglig utvalg  Fast medlem   Vara 

 

NORD-FRON   Bjørn Bjørke   Ikke valgt 

SØR-FRON   Vidar Rohaugen  Åge Øverjordet   

RINGEBU    Jostein Gårderløkken  John Ole Sørsveen 

 

Det har i 2014 vært 1 møte i Faglig Forum i MGR. Saker: beregningsgrunnlag for kommunenes 

interne kostnader og forslag til nye vedtekter for MGR. 
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VEDLEGG 

Avtalepartnere innsamling/transport 
Pr. 01.01.15 har MGR følgende avtalepartnere: (rød skrift: endringer i avtale) 

 

Avfallstype 

 

Type arbeid 

 

Avtalepart 

 

Kontoradresse 

 

Avtaleperiode 

 

Husholdningsavfall 

Rest, papir, 

plastemballasje og 

våtorganisk 

 

Innsamling fast 

bosetting 

 

Innsamling hytter 

 

Norsk Gjenvinning 

Renovasjon AS 

 

 

 

Oslo 

01.08.11-31.07.16. MGR 

ensidig opsjon 17 mnd.. 

frem til 31.12.17. 

 

Egen regi 

Næringsavfall 

Våtorg., papp, papir 

og plast 

 

 

Innsamling 

 

Norsk Gjenvinning 

Renovasjon AS 

 

 

Oslo 

01.08.11-31.07.16 MGR 

ensidig opsjon 17 mnd. 

frem til 31.12.17 

 

Brennbart restavfall 

hushold/næring 

 

Transport 

 

Geminor AS 

 

Stavanger 

01.08.10-01.08.12 

MGR ensidig opsjon til 

01.08.12  

Våtorganisk avfall Transport Litra AS Lillehammer Løpende avtale 

Farlig avfall –maling 

m.m. 

Transport Renor AS Aurskog Løpende avtale 

Bilbatterier og 

småbatterier 

 

Transport 

 

Batteriretur AS 

 

Borgenhaugen 

 

Løpende avtale 

 

Spillolje 

 

Transport 

Arnkvern Miljø & 

Renovasjon AS 

  

Løpende avtale 

Glass/metall-

emballasje 

 

Transport 

 

Østli Transport AS 

 

Vinstra 

 

Løpende avtale 

 

Treverk -flis 

 

Transport 

 

HRR 

 

Forestia, 

Braskereidfoss 

01.01.12-31.12.13 

Benyttet ensidig opsjon 

til 31.12.15 

 

Treverk 

trykkimpregnert 

 

Transport 

 

Geminor AS 

 

Torvastad 

01.11.11-31.10.13 

Benyttet ensidig opsjon 

til 31.10.15 

Tynnjern Transport Stensli Gjenv. AS Hamar Løpende avtale 

Papir/papp blanding Transport Geminor AS Torvastad 01.01.15-31.12.15 

Papp Transport Geminor AS Torvastad 01.01.15-31.12.15 

Plast –PP-sekk, 

PS-plast, næring 

 

Transport 

Polynord AS 

m.fl. 

Trondheim Løpende 

Plast -industrifolie Transport Folldal Gjenvinning Folldal 07.04.15-07.04.16 

Plast- landbruk Transport Folldal Gjenvinning Folldal 07.04.15-07.04.16 

Plast -Flasker & 

Kanner, 

 

Transport 

 

Gudbr. Entreprenør 

 

Sør-Fron 

 

Løpende avtale 

Plastemballasje 

(hushold) 

 

Transport 

 

Grønt Punkt Norge 

 

Oslo 

 

2013-2015 

Klær/tekstiler Inns./transp/beh. UFF Oslo Løpende avtale 

Smittefarlig avfall Transport Norsk Gjenvinning AS Oslo Løpende avtale 

Inerte masser/arm. 

betong 

 

Transport 

 

NGR 

 

Dovre 

 

Løpende avtale 

Gipsplater Transport Østli Transport AS Vinstra Løpende avtale 

Asfalt Transport NGR Dovre Løpende avtale 

EE-avfall –

hvitevarer, 

elektronikk 

Transport EL-Retur 

 

ERP Norway 

Oslo 

 

Oslo 

01.07.10- 

 

01.01.12-01.12.14 

EE-avfall -

næringselektro 

 

Transport 

 

Åge Widme 

 

Sør-Fron 

 

Løpende avtale 
PCB-holdige vinduer 

Isolerglass 

m/klorparafin 

 

Transport 

Ruteretur AS 

Norsk Gjenv. AS 

Oslo 

Oslo 

01.07.11- 

01.01.12-01.12.14 

Rest, plast, papp 

Betj. miljøstasjoner 

 

Transport 

 

Gudbr. Entreprenør 

 

Sør-Fron 

 

Løpende avtale 

Glass, papir 

Betj. miljøstasjoner 

 

Transport 

 

MGR egen regi 

  

Egen regi 
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Avtalepartnere behandling 
Pr. 01.01.14 har MGR følgende avtalepartnere: (rød skrift –endring i avtale) 

 

Avfallstype 

 

Avtalepart 

 

Kontoradresse 

Behandling 

Lev. adresse avfall 

 

Avtaleperiode 

 

Brennbart 

husholdningsavfall 

-restavfall 

 

Geminor AS 

 

Stavanger 

 

Tekniska Verken i 

Linkøping, Sverige 

01.08.10-01.08.12 

MGR ensidig opsjon 

til 01.08.12 

 

Brennbart 

næringsavfall - 

restavfall 

 

Geminor AS 

 

Stavanger 

Tekniska Verken i 

Linkøping, Sverige 

01.08.10-01.08.12 

MGR ensidig opsjon 

til 01.08.12 

Våtorganisk avfall Mjøsanlegget AS Lhmr Lillehammer 01.01.15 – 

Farlig avfall Renor AS Aurskog Aurskog Løpende avtale 

Bilbatterier og 

småbatterier 

 

Batteriretur 

 

Borgenhaugen 

 

 

 

Løpende avtale 

 

Spillolje 

Arnkvern Miljø & 

Renovasjon AS 
 

Furnes 

 

 

 

Løpende avtale 

Glass/metall-

emballasje 

Norsk 

Glassgjenvinning AS 

 

Oslo 

 

Fredrikstad 

 

01.01.14-31.12.17 

 

Treverk -flis 

 

HRR 

 

Hamar 

 

Forestia, 

Braskereidfoss 

01.01.12-31.12.13 

Benyttet ensidig 

opsjon til 31.12.15 

 

Trykkimpregnert 

treverk 

 

Geminor AS 

 

Torvastad 

 

Norrkøping, Sverige 

01.11.11-31.10.13 

MGR ensidig opsjon 

inntil 2 år 

 

Hageavfall 

 

Geminor AS 

 

Torvastad 

 

Kverning 

01.11.11-31.10.13 

Benyttet ensidig 

opsjon til 31.10.15 

 

Tynnjern 

 

Stensli Gjenv. AS 

 

Brumunddal 

Brumunddal og 

Gjøvik 

 

Løpende avtale 

Papir/papp blanding Geminor AS Torvastad Sverige og Danmark 01.01.15- 

Papp Geminor AS Torvastad Ranheim, Trondheim 01.01.15- 

Plast – PP -sekk,  

PS -plast 

 

Grønt Punkt Norge 

 

Oslo 

Polynor AS 

m.fl. 

 

Løpende avtale 

 

Plast -industrifolie 

 

Grønt Punkt Norge  

 

Oslo 

Folldal Gjenvinning 

fra 2015 

 

01.01.13-31.12.15 

 

Plast- landbruksfolie 

 

Grønt Punkt Norge 

 

Oslo 

Folldal Gjenvinning 

fra 2015 

 

01.01.13-31.12.15 

Plast -Flasker & 

Kanner 

Rødsrud 

Gjenvinning 

 

Moss 

 

Lia, Sør-Fron 

 

Løpende avtale 

Plastemballasje 

(hushold) 

 

Grønt Punkt Norge 

 

Oslo 

 

Swerec, Sverige 

 

01.01.15-31.12.15 

Klær/tekstiler 

 

UFF Oslo Oslo Løpende avtale 

Smittefarlig avfall 

 

Norsk Gjenv. AS Oslo Oslo Løpende avtale 

Inerte masser/armert 

betong, asbest m.m. 

 

NGR 

 

Dovre 

 

Myrmoen, Otta 

 

Løpende avtale 

Gipsplater Gipsrecycling Norge 

AS 

Gjøvik Svelvik Avtale fra 2015 

Asfalt Lemminkainen Otta Otta Løpende avtale 

EE-avfall –

hvitevarer, 

elektronikk 

 

ERP Norway 

Oslo 

 

Oslo 

 
Elektrogjenvinning  Norge 

AS, Gjøvik 

Stena Miljø, Oslo 

 

01.09.12- 

1 mnd. oppsigelse 

EE-avfall -

næringselektro 

 

Renas  

 

Oslo 

 

Elektrogjenvinning Norge 

AS, Gjøvik 

 

01.01.14- 

PCB-holdige vinduer 

Isolerglass med 

klorparafin 

Ruteretur AS 

 

Norsk Gjenv. AS 

 

Oslo 

 

Oslo 

 

 Norsk Gjenv. AS, 

Gjøvik 

01.07.11- 

 

01.01.12-01.12.14 
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Totale avfallsmengder (husholdning og næring) 

 

 
 
Behandlet avfallsmengde er økt med ca. 2030 tonn i forhold til 2013. Økningen skyldes flom i 

2013 og E6- utbygging. Økt avfallsmengde har i hovedsak gått til energigjenvinning. 

 

Det meste av restavfallet leveres til forbrenningsanlegg. Det er ikke anledning til å levere 

ubrennbart avfall, EE-avfall, farlig avfall m.m. til forbrenning. Restavfall fra hytterenovasjon blir 

derfor behandlet på vår sorteringsplate ved Frya Miljøstasjon.  

 

Asbestholdig avfall, inerte masser, betong m.m. ble levert til godkjent deponi på Myrmoen 

(Otta).  

 

 
 

Ca. 99 % av avfallet ble levert til gjenvinning i 2014. Dette gjelder for alt avfall som MGR tok 

imot både fra næring og husholdninger. Ca. 230 tonn ble deponert i 2014. Det ble levert 9370 

tonn til energigjenvinning som tilsvarer en økning på ca. 2100 tonn i forhold til 2013. Andelen til 

materialgjenvinninger ble på 24 % i 2014 (27 % i 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponeringsmåte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 diff. 2013-2014

DEPONI - ROVERUDMYRA 3798 3111 358 0 0 0 0 0

DEPONI - STOR-ELVDAL 15 4 5 0 0 0 0 0

KOMPOSTERES INKL. HJEMMEKOMPOST 2074 2028 2344 2248 2175 2073 2143 70

DESTRUKSJON/SPESIALBEHANDLING 85 71 80 71 50 53 44 -9

ENERGIGJENVINNING 1629 2098 5529 6444 6041 7254 9368 2114

MATERIALGJENVINNING/OMBRUK 2909 2904 3077 3568 3507 3704 3782 78

DEPONI - INERTE MASSER 0 0 0 184 83 187 118 -69

DEPONI (gips, keramikk, porselen, betong m.m.) 92 97 250 214 318 217 72 -145

DEPONI - ASBEST 27 22 13 45 2 23 27 4

DEPONI -ANNET TIL SLUTTBEH. (SLAM) 28 37 83 63 39 24 15 -9

Sum avfallsmengde 10657 10372 11739 12837 12215 13535 15569 2034

Andel gjenvunnet % (material og energi) 63 68 94 96 96 97 99

Økning avfallsmengde % 2,1 -0,6 10,2 23,8 -4,8 10,8 15,0

Behandlingsmåte (tonn) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 diff tonn 13-14 Andel %

Deponi 3960 3271 709 506 442 451 232 -219 1

Kompostering 2074 2028 2344 2248 2175 2073 2143 70 14

Destruksjon/spesialbehandling 85 71 80 71 50 53 44 -9 0

Energigjenvinnes 1629 2098 5529 6444 6041 7254 9368 2114 60

Materialgjenvinnes/ombruk 2909 2904 3077 3568 3507 3704 3782 78 24

Sum avfallsmengde 10657 10372 11739 12837 12215 13535 15569 2034

Andel gjenvunnet % (material og energi) 63 68 94 96 96 97 99  



                       

 

 ÅRSMELDING 2014 side 22 av 23 

 

 

Utvikling i behandlingsmåte for avfall 
 

Diagrammet viser utviklingen i behandlingsmåte fra 2008-2014: (næring + husholdning) 

 

                      
 

Andelen til materialgjenvinning (24 %) har gått litt ned i forhold til tidligere år. Andelen 

materialgjenvinning for husholdning er på samme nivå som i 2013. Utbygging av stadig flere 

miljøstasjoner i fjellområdene med utsortering av papir og glass vil øke andelen til 

materialgjenvinning fremover.  

 

Utvikling i avfallsmengde 
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Avfallsmengder og behandlingsmåte (husholdning og næring) 

 

 
 
Merknader til tabell: 

 Klær,sko er tatt ut av tabell for 2011 fordi det pr. definisjon (SSB) er ikke denne fraksjonen avfall (leveres 

til UFF). 

 I rapportering til SSB skal ikke egenbehandling av våtorganisk avfall tas med (hjemmekompostering og 

bruk av gjødsellager på gardsbruk).   

 

Utsorteringsgrad er andel avfall som er sortert ut fra restavfall. 

 

Ca. 99 % av husholdningsavfallet ble levert til gjenvinning i 2014. Ca. 1 % av avfallet ble levert 

til deponi. Husholdningsavfallet utgjør ca. 46 % (54 % i 2013) av total avfallsmengde. 

 

 

 

 

Type avfallType avfall 2012 2013 2014 Andel hush. % hush.

kompost HJEMMEKOMPOST/GJØDSELLAGER 190 190 190 190 100

energi RESTAVFALL 4712 5465 5935 2645 48

kompost MATAVFALL 975 883 1003 684 77

kompost HAGEAVFALL 1010 1000 950 900 90

energi TREVERK 1150 1490 2951 885 59

energi FARLIG AVFALL -TRYKKIMPREGNERT TREVERK 119 231 421 126 55

material TYNNJERN 732 551 631 270 49

material PAPIR inkl. drikkekartong 873 891 797 730 82

material PAPP 899 979 942 47 5

material DRIKKEKARTONG 0 0 0 0  

material GLASS/METALLEMBALLASJE 269 296 298 285 96

ombruk KLÆR,SKO 0 0 0 0  

annen beh FARLIG AVFALL  (bilbatterier, småbatterier, PCB) 50 53 44 26 49

energi FARLIG AVFALL (maling, spillolje m.m.) 34 47 51 29 62

material PLAST 467 391 631 136 35

energi DEKK 26 21 10 10 48

material EE-avfall -EL-Retur 107 185 183 165 89

material EE-avfall -Næringselektro 94 110 97 39 35

material ARMERT BETONG 66 301 203 20 7

Ombruk ANDRE (Asfalt) 0 0 0 0  

Deponi Gips, inerte, asbest, slam 442 451 232 70 16

Sum avfallsmengde 12215 13535 15569 7257 46,6

Sum materialgjenvinning 3507 3704 3782 1692

Sum kompostering 2175 2073 2143 1774

Sum energigjenvinning -inkludert trykkimpr. treverk   

Sum energigjenvinning -impregnert, farlig avfall, dekk, f lis 1329 1789 3433 1050

Sum energigjenvinning -restavfall 4712 5465 5935 2645

Sum ombruk 0 0 0 0

Sum annen behandling (destruksjon) 50 53 44 26

Sum til deponi 442 451 232 70

Utsorteringsgrad % 64

Gjenvunnet husholdning % (energi, material, kompost)   99


