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Styrets beretning
OM VIRKSOMHETEN
Øvre Romerike Avfallsselskap I KS (ØRAS) er et
interkommunalt selskap eiet av kommunene Eidsvoll,
Hurdal, Nannestad og Ullensaker.
Selskapets formål er på vegne av eierkommunene
i henhold til Forurensingslovens § 29, § 30 1.ledd,
§ 31 og § 33 å drive behandling av husholdningsavfallet
i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig
forsvarlig måte. Selskapet skal videre bidra til å utvikle
en enhetlig praksis innen avfallsrelaterte funksjoner
i eierkommunene, og utvikle en felles avfallspolitikk.
Selskapet forestår avfallsbehandling på vegne av
eierkommunene med 82 054 innbyggere pr 31.12.2019
og 35 302 abonnenter/ husholdninger.
Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS’ avfalls
anlegg og gjenvinningsstasjon hvor det finnes anlegg
og funksjoner for miljøriktig avfallsbehandling.

I tillegg driftes over 40 returpunkter for glass- og
metallemballasje.
Fra og med 1.4.2019 ble det innført «brukerbetaling» på
kr 100 for å levere avfall i rundellen. Dette har gitt en
nedgang i antall besøkende til gjenvinningsstasjonen til
ca. 95 000 i 2019, mot 128.500 i 2018. Hensikten med
brukerbetalingen er dermed oppnådd.

ÅRSREGNSKAPET
Regnskapet kan gjøres opp med et regnskapsmessig
overskudd på kr 787.403. Dette er ca. kr 250.000
lavere enn budsjettert og representerer et avvik mot
budsjett på 0,012% i forhold til budsjettert omsetning.
Skattekostnaden for næringsinntekter er lagt inn
med kr 44.710. Totale driftsinntekter for 2019 ble
kr 75.886.445, mens driftskostnadene ble kr 73.282.063.
Selvkostfondet sto ved årsskiftet i kr -4.354.563.
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Inntektene ble høyere enn budsjettert. Det gjorde også
driftskostnadene. I henhold til vedtatt budsjett for 2019,
er det ikke avsatt midler til etterbruksfond. Likviditeten
i selskapet er god.
Driftsinntekter
Driftsinntektene ble ca. kr 4,2 mill. kroner høyere enn
budsjettert. Dette skyldes først og fremst høyere inn
tekter på levert avfall fra næring, samt gode metallpriser.
Den største inntektsposten kommer som driftstilskudd
fra kommunene, ca. 65 % som skal dekke kostnadene
med behandlingen av avfallet fra husholdningene.
Inntektene fra næringsvirksomheten er ca. kr 12 mill.,
mens inntekter fra salg av avfallsfraksjoner og hage jord
er ca. kr 8,6 mill. Brukerbetalingen ga en inntekt på
kr 4,3 mill. mot budsjettert kr 5 mill. Omgjøras omsatte
for i underkant av kr 2 mill., som det var budsjettert med.
Driftskostnader
Driftskostnadene ble ca. kr 4,4 mill. høyere enn
budsjettert.
Lønnskostnader utgjør ca. kr 2 mill. av dette. Overtid
og innleiet hjelp er en del av årsaken, som følge av høyt
sykefravær.
Ellers er det høyere kostnader knyttet til forbrenning
av avfall på ca. kr 1 mill. Det har også vært høyere
kostnader knyttet til drivstoff og forsikringer enn
budsjettert.
Investeringer
Investeringene er utført i henhold til vedtatte budsjetter
og handlingsplan. De omfattet i hovedsak nytt vann
behandlingsanlegg og nye beholdere / konteinere. Årets
investeringer utgjorde i underkant av kr 7 mill.
Finansiell risiko
Selskapets virksomhet er regulert gjennom særlov
givning (IKS-loven). Gjennom IKS-loven er eier
kommunene solidarisk ansvarlig for selskapets forplikt
elser. Eierkommunene utgjør også det vesentligste av
kundegrunnlaget for selskapet. Kredittrisikoen ansees
derfor å være svært lav. Selskapet er til en viss grad
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eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets
gjeld har flytende rente. Prisene til eierkommunene er
imidlertid basert på selvkostprinsippet. Styret vurderer
likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, men er
avhengig av stabilitet i næringsinntekter. Inntekter fra
næring etter fordeling i selvkostregnskapet ble ca. 16 %
Næring
Fra og med regnskapsåret 2014 er næringsdelen
skilt ut som et eget skattepliktig objekt. Årsresultatet
i næringsvirksomheten etter skatt, er beregnet til
kr 158 540. Buktbutikken er regnet inn med 50% på
både inntekter, lønnskostnader og kostnader knyttet til
lokaler og infrastruktur.
Det blir ikke overskudd av butikkdriften de første årene.

FORTSATT DRIFT
Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold
av vesentlig betydning for stilling og resultat. Etter
styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap
med tilhørende balanse, noter, samt denne beretning,
fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året
og stillingen ved årsskiftet. Styret mener at selskapet,
slik det drives, er gunstig for husholdningene både
økonomisk og miljømessig. Forutsetningen for fort
satt drift er tilstede og virksomheten i ØRAS vil bli
videreutviklet.

ARBEIDSMILJØ
Selskapet legger vekt på å legge til rette for et godt
arbeidsmiljø. Kvalitets- og internkontrollsystemet i
ØRAS inngår i hele bedriften, og er gjenstand for årlig
revisjon. Generelt oppfattes arbeidsmiljø i selskapet
som godt, noe også arbeidsmiljøundersøkelser viser.
ØRAS har fokus på HMS arbeidet og er tilknyttet HMSsenteret for Øvre Romerike. Det ble rapportert 4 mindre
arbeidsuhell/ personskader hvorav ett førte til et kortere
sykefravær. Det totale sykefraværet var 16,7 % hvorav
14,8 % var langtidsfravær. Korttidsfraværet (1,93 %) er
lavt, noe som også er en indikasjon på at arbeidsmiljøet
er godt.

LIKESTILLING
Øras har en kjønnsmessig likeverdig representasjon i
styrende organer. Det var 38 ansatte ved årsskiftet og
av disse var 15 kvinner. Vi oppfordrer kvinner til å søke
i mannsdominerte yrker. Vi har en person med redusert
funksjonsevne som jobber fast hos oss hver torsdag.
I tillegg har vi hatt 1 - 2 personer på arbeidstrening/
utplassering i perioder. I selskapets ledergruppe er det
3 kvinner og 3 menn.

YTRE MILJØ
ØRAS er en miljøbedrift med ansvar for å ivareta
det ytre miljø. Virksomheten er underlagt lovverk og
konsesjonsvilkår som selskapet opererer innenfor.
ØRAS jobber kontinuerlig med forbedringer i et miljø
perspektiv. Det er nå hyggelig å kunne meddele at
luktproblemene på det nærmeste er eliminert. Ingen
klager ble registrert i 2019 (heller ikke i 2017 og 2018).
Store nedbørsmengder skaper utfordringer i forhold
til håndtering av overflatevann og sigevann. Øras
utarbeider egen miljørapport hver år.

ØRAS sendte inn ny konsesjonssøknad til Fylkes
mannen i Oslo og Akershus på slutten av året 2015.
Denne er ennå ikke ferdig behandlet, men det foreligger
nå et utkast og en god dialog med Fylkesmann i Oslo
og Viken

DRIFTEN
Det har i løpet av året ikke vært nevneverdig prob
lemer med driften. Alle anlegg holdes i gang, men
krever en høy grad av vedlikehold og akutte repara
sjoner. Gassanlegget krever mye ressurser. Optibag
sorteringsanlegg ble oppgradert i 2017 og fungerer
tilfredsstillende. Sigevannsanlegget fungerer nå tilfreds
stillende etter oppgraderingen, og kan håndtere økte
nedbørsmengder. Utbedring av sigevannsanlegget/
vannbehandlingsanlegget startet i 2018 og vil bli
sluttført / overtatt våren 2020.

Mogreina, Dal Skog 19. mars 2020
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Organisasjon
STYRET MED VARAREPRESENTANTER PR 31.12.
Eidsvoll

Toril K. Altenborn

vara: Torstein Owe

Hurdal

May Britt Rognstad, nestleder

vara: Andreas Solberg

Nannestad

Raymond Wold-Schätzer

vara: Marianne Moltke-Hansen

Ullensaker

Johan Jørstad, leder

vara: Ingfrid Oddveig Tveit

Ansattes rep.

Terje Johansen

vara: Nina Riiser

Det ble gjennomført 5 styremøter og 32 saker ble behandlet.

REPRESENTANTSKAPET MED VARAREPRESENTANTER
Medlemmer fra Ullensaker kommune

Medlemmer fra Eidsvoll kommune

Eyvind J. Schumacher

vara: Lars Halvor Stokstad Oserud

John-Erik Vika

vara: Hege Svendsen

Eirik Ballestad

vara: Unni Lisbeth Lundberg

Olav Resaland

vara: Tove Fagerli Brodshaug

Medlemmer fra Nannestad kommune

Medlemmer fra Hurdal kommune

Hans Thue

vara: Karl Arne Leivestad

Paul Johan Moltzau

vara: Gunne Morgan Knai

Kari Schou

vara: Bjørn Ludvigsen

Tom Morten Berge

vara: Lisbeth Solsrud Bjørnstad

Det ble avholdt 2 møter i representantskapet og 12 saker ble behandlet.
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ANSATTE I 2019
ØRAS hadde 38 ansatte pr. 31.12.19

Daglig leder

Kommunikasjon
og informasjon

Økonomi, lønn
og personal

Drift og
vedlikehold

Gjenvinnings
stasjon

Kunde og
marked

Miljø, kvalitet og
internkontroll

Transport

Kundeveiledning

Vektansvarlig

Farlig avfall

Gjenvinning
og deponi

Gjenbruksbutikk

Sorteringsanlegg

Kompost

Verksted

Utplassering
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Resultatregnskap
ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP IKS

RESULTATREGNSKAP

NOTER

2019

Budsjett 2019

2018

74 683 350

71 675 000

66 980 541

1 203 095

0

2 066 480

75 886 445

71 675 000

69 047 022

-30 861 585

-27 550 800

-27 622 045

2 175 571

1 000 000

1 204 943

-6 174 475

-6 200 000

-6 063 724

-38 402 255

-36 105 000

-38 456 037

-19 319

0

-16 179

-73 282 063

-68 855 800

-70 953 042

2 604 382

2 819 200

-1 906 021

Andre finansinntekter

104 002

0

64 855

Andre renteinntekter

386 120

270 800

154 062

Andre finanskostnader

-2 307 101

-2 040 000

-1 534 660

Resultat av finansinntekter og kostnader

-1 816 979

-1 769 200

-1 315 743

787 403

1 050 000

-3 221 764

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Lønns- og personalkostnader

2

Off. tilskudd / ref. sykepenger
Ordinære avskrivninger

3

Adm.-og driftskostnader
Tap på fordringer
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

ORDINÆRT RESULTAT før skatt
Skattekostnad, næring

10

ÅRSRESULTAT

-44 710

65 225

742 693

0

-3 156 539

0

787 464

OVERFØRINGER
Dekket av annen egenkapital

6

-91 615

Avsatt til egenkapital næring

10

714 582

Avsatt til annen egenkapital

6

0

0

0

Endring selvkostfond

9

119 726

0

-3 805 490

NETTO OVERFØRINGER

6

742 693

0

-3 156 539
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-138 513

Balanse
ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP IKS

BALANSE

NOTER

2019

2018

10

100 990

145 699

Anlegg Miljøstasjon Dal Skog

3

93 795 532

91 290 262

Anlegg fjernvarme

3

11 649

35 089

Andre anlegg

3

17 142 824

17 142 824

Maskiner

3

10 149 475

10 717 089

Inventar og utstyr

3

3 383 805

3 527 019

124 483 284

122 712 282

589 521

523 410

0

30 000

589 521

553 410

125 173 795

123 411 391

12

996 298

816 866

11

855 378

1 443 824

2 835 502

1 965 158

0

0

3 690 880

3 408 983

13 534 270

13 786 890

18 221 449

18 012 738

143 395 243

141 424 130

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel, næring
Varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Egenkapitalinnskudd KLP
Investeringer i andre aksjer
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Forskudd lønn
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

5
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BALANSE FORTS.
BALANSE

NOTER

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Selvkostfond

9

-4 354 563

-4 474 289

Annen egenkapital, næring

10

2 991 411

2 276 829

Annen egenkapital, husholdning

6

27 623 406

27 715 021

Bundet etterbruksfond

6

6 600 000

6 600 000

32 860 255

32 117 561

32 860 255

32 117 561

0

0

98 750 280

97 501 330

98 750 280

97 501 330

Leverandørgjeld

3 424 539

4 085 383

Skyldig off. avgifter, skatter

3 437 681

3 099 597

Annen kortsiktig gjeld

4 922 487

4 620 259

Sum kortsiktig gjeld

11 784 708

11 805 239

SUM GJELD

110 534 988

109 306 569

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

143 395 243

141 424 130

Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

6

Utsatt skatt, næring

GJELD
Langsiktig gjeld
Lånegjeld

4

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Mogreina, 19. mars 2020
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Noter til regnskapet
1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og NRS 7 - God
regnskapsskikk for små foretak.

som skal henføres til senere regnskapsperioder.
Inntekter og kostnader som er påløpt ved årets utgang
er hensyntatt i regnskapet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen
ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Varige driftsmidler
Varige driftsmiler er vurdert til historisk kostpris etter
fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet
på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskriv
ningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og
kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned
til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Driftsinntekter og periodisering av kostnader
Det er foretatt avgrensning av inntekter og kostnader

Fordringer
Kundefordringer er ført opp etter fradrag for tap. Andre
fordringer er ført opp til pålydende.
Pensjoner
Det legges til grunn en forenklet regnskapsmessig
tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort
beregning eller avsetning for eventuell over-/under
dekning i pensjonsordningen som tilsvarer NRS 6 utover
noteopplysninger relatert til pensjonsforpliktelser. Årets
pensjonskostnad tilsvarer derfor årlig premiebeløp til
offentlig tjenestepensjonsordning i KLP. Det beregnes
og betales arbeidsgiveravgift av innbetalt premie til
pensjonsordningen.

2 ANSATTE, LØNNSKOSTNADER, YTELSER DAGLIG LEDER OG STYRE
2019

2018

24 313 267

21 766 806

Arbeidsgiveravgift

3 510 886

3 227 087

Pensjonskostnader

2 712 866

2 233 380

324 566

394 772

30 861 585

27 622 045

Lønninger m.m.

Andre ytelser
Sum

2019
Daglig leder
Styrets leder
Styremedlemmer

Lønn

Pensjon

1 089 616

106 560

Andre godtgjørelser
14 278

80 500

1 500

105 500

750

Selskapet har 38 fast ansatte ved årets utgang. Honorar til revisjon er kostnadsført med NOK 85 000 for revisjon
og NOK 5 100 annen bistand.
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8 år
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324 054

14 111 822

133 920

1 716 481

2 266 541

78 836

20 år

Dal Skog

1 469 708

0 år

Dal Skog

4 639 019

117 119 956 17 142 824

40 år

Dal Skog

105 300

500 000

1 242 917

78 836

415 778

153 824

8 918 207

11 383 460

1 026 124

10 357 336

1 019 708

450 000

8 676 259

3 700 730

585 544

293

3 115 186

389 019

4 250 000

85 119 271

36 639 704

3 017 915

33 621 789

17 142 824

0

0

0

20 301 667 12 376 989 121 758 975 17 142 824

153 824

20 147 843 10 907 281

15 år

Maskiner

Årets investeringer er finansiert ved låneopptak i 2018. For prosjekter som har oppstart året før eller ferdigstilles
påfølgende regnskapsår vil det oppstå avvik mellom investeringsbudsjett og virkelig investering.

234 594

Investeringsavvik

2 663 929

6 634 826 14 435 876 1 850 761

786 678

700 000

64 195

303 359

4 031 337

233 533

5 848 148

Investeringer 2019

0

740

Bokført verdi 31.12.19

Budsjett

1 126 835

66 707

Avskrivninger 31.12.19

Årets avskrivninger

Avgang/Reklassifisering

1 060 128

Avskrivninger 01.01.19
3 797 804

1 127 575 4 334 695

Anskaffelseskost 31.12.19
9 298 755 15 678 793

605 300

2 187 705

10 år

Utstyr

0

Under
utføring

7 945 476

196 341 337

Sum

0

2 045 476

5 900 000

124 483 284

79 803 529

6 174 475

293

73 629 054

204 286 813

0

934 594

8 364 161 15 073 493

7 år

Maskiner

Reklassifisering

64 195

4 270 500

5 år

Beholdere

0

1 127 575

3 år

Inventar

Avgang i året

Tilgang i året

Anskaffelseskost 01.01.19

Avskrivningstid

EDB

3 VARIGE DRIFTSMIDLER

4 LANGSIKTIG GJELD
2019

2018

forfall > 5 år

Kommunalbanken 2018.1

11 305 510

11 676 190

9 910 610

Kommunalbanken 2017.2

2 785 720

2 940 480

2 011 920

Kommunalbanken 2017.1

3 329 190

3 720 850

1 370 890

Kommunalbanken 2016.1

62 510 910

65 289 170

48 619 610

Kommunalbanken 2016.2

13 213 940

13 874 640

9 452 110

Kommunalbanken 2019

5 605 010

Total

4 621 710

98 750 280

97 501 330

75 986 680

Lånegjelden er sikret med kommunale garantier. Neste års avdrag NOK 4 552 720 på langsiktig gjeld er avsatt
i balansen som kortsiktig gjeld. Totalt NOK 75 986 680 forfaller senere enn 5 år.

5 BANKINNSKUDD, KASSE, OBLIGASJONSFOND M.V
2019

2018

32 541

12 267

Bankinnskudd

13 501 729

13 774 623

Sum

13 534 270

13 786 890

Håndkasser

Bundne bankinnskudd skattetrekk utgjør pr. 31.12. i år NOK 991 242, i fjor pr. 31.12. NOK 874 287. Etterbruksfond
utgjør pr 31.12. NOK 6 600 000, i fjor NOK 6 600 000. Selskapet har et obligasjonsfond som er vurdert etter
RL § 5-8 regel for små foretak. Selskapet har i balansen benyttet virkelig verdi NOK 8 213 423. Obligasjonsfondets
anskaffelseskost er NOK 6 600 000 og årets resultatførte verdiøkning er NOK 270 268.
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6 EGENKAPITAL
2019

2018

Annen egenkapital 01.01.

27 715 021

26 927 557

Annen EK, næring 01.01.

2 276 829

2 415 432

Selvkostfond 01.01.

-4 474 289

-668 799

Etterbruksfond 01.01.

6 600 000

6 600 000

Egenkapital 01.01.

32 117 561

35 274 100

Tilført fra årets resultat

742 693

-3 156 539

Disponeres mot egenkapital

742 693

-3 156 539

Annen egenkapital 31.12.

27 623 406

27 715 021

Selvkostfond 31.12.

-4 354 563

-4 474 289

Etterbruksfond 31.12.

6 600 000

6 600 000

Egenkapital, næring 31.12.

2 991 411

2 276 829

32 860 255

32 117 561

Egenkapital 31.12.

Annen egenkapital er relatert til overskudd i perioden 1998 – 2004. I denne perioden ble egenkapital benyttet til
investeringer i samsvar med vedtektene for selskapet. Fra og med 2014 vil selskapets næringsdel være skattepliktig.
Egenkapital næringsdel er fra 2014 spesifisert som andel av selskapets totale egenkapital.

7 EIERKOMMUNER, EIERANDELER OG TRANSAKSJONER
Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede
forpliktelser i forhold til folketallet pr 31.12.2019 i henhold til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Kommunenes
eierandel er fordelt tilsvarende. Driftstilskudd mellom eierkommunene og ØRAS er definert som transaksjoner mellom
nærstående parter. I tillegg forekommer mindre transaksjoner på tjenestenivå mellom eierkommunene og ØRAS.

Kommune

Eierandel 31.12.19

Transaksjoner

Eidsvoll

31,0 %

15 968 808

Hurdal

3,5 %

2 713 752

Nannestad

17,2 %

8 107 828

Ullensaker

48,3 %

22 259 612
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8 PENSJONSFORPLIKTELSER
SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE
PENSJONSKOSTNADER

2019

2018

3 202 520

2 593 629

904 053

783 127

4 106 573

3 376 756

-1 095 758

-960 990

0

0

3 138 146

2 544 115

Administrasjonskostnad, inkl arb.g.avgift

442 479

358 720

Resultatført tap/gevinst

109 183

149 044

3 689 808

3 051 879

ESTIMAT 31.12.2019

ESTIMAT 31.12.2018

Brutto påløpt forpliktelse

33 094 415

34 277 565

Pensjonsmidler

27 670 070

24 836 566

5 424 345

9 440 999

-1 940 385

-6 144 005

3 975 197

3 761 870

Årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning
Resultatført estimatendring/-avvik
Netto pensjonskostnad

Resultatført planendring
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)
PENSJONSFORPLIKTELSE

Netto forpliktelse før arb.avgift
Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl aga
Balanseført nto forpl./(midler) etter arb.g.avg
AVSTEMMING
Balanseført nto forpliktelser/(midler) IB inkl. aga

3 761 870

Netto pensjonskostnad inkl. aga og adm. kost

3 689 808

Aga innbetalt premie/tilskudd
Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm, aga)
Balanseført nto forpliktelser/(midler) UB inkl. aga
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

-429 609
-3 046 871
3 975 197
2019

2018

Diskonteringsrente

2,30 %

2,60 %

Årlig lønnsvekst

2,25 %

2,75 %

Pensjonsregulering

1,24 %

1,73 %

Forventet avkastning

3,80 %

4,30 %
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2019

2018

Antall aktive

38

37

Antall oppsatte

24

18

Antall pensjoner

13

11

493 874

455 519

44,71

46,26

Gj.snitts tjenestetid, aktive

5,88

7,05

Sats for arbeidsgiveravgift

14,1%

14,1%

Amortiseringstid
MEDLEMSSTATUS

Gj.snitts pensjonsgrunnlag
Gj.snitts alder, aktive

Andel som tar ut AFP fra 62 år i fellesordningen estimeres til 36% ved 65 år og 42,5% ved 70 år.
Frivillig avgang estimeres fra 25% før 24 trinnvis ned mot 0% ved 55 år.
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9 SELVKOSTREGNSKAP
Selskapet benytter selvkostregnskap til å utarbeide oversikt over husholdningenes andel av virksomheten.
Selvkostregnskapet har utgangspunkt i fordelingsnøkler, beregnet etter faktisk innveid avfall ved miljøstasjonen.

SELVKOSTREGNSKAP

2019

2018

63 695 394

59 166 411

-56 256 994

-53 660 024

Avskrivninger

-5 618 776

-5 078 867

Kalkulatoriske renter

-2 155 224

-2 603 302

Sum kalkulatoriske kostnader

-7 774 000

-7 682 169

-64 030 994

-63 342 193

Andel avskrivning/renter næringsavfall

555 703

430 524

Årets resultat

220 102

-3 745 258

100 %

94 %

2019

2018

2,30 %

2,37 %

-4 474 289

-668 799

220 102

- 3 745 258

-4 254 187

-4 414 057

-100 377

-60 232

-4 354 563

-4 474 289

Sum inntekter

Sum kostnader før kalkulatoriske kostnader

Avsatt til etterbruksfond
Sum kostnader etter kalkulatoriske kostnader

Finansiell dekningsgrad

SELVKOSTFOND
Rente, 5 år SWAP

IB selvkostfond
Årets resultat
Sum før tillagt rente

Renter (gjennomsnittlig)
UB selvkostfond
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10 NÆRINGSREGNSKAP/SKATTEREGNSKAP
Selskapets andel av avfall levert fra næringsdrivende er fra og med 2014 definert som skattepliktig virksomhet.
Selskapet benytter fordelingsregnskap til å utarbeide skille mellom husholdning- og næringsandel av virksomheten.
Fordelingsregnskapet tar utgangspunkt i fordelingsnøkler. Beregningsgrunnlag for fordelingsnøkler er sammensatt
av ressursinnsats knyttet til aktivitet og fordeling etter faktisk innveid avfall til selskapet. Selskapet utarbeider et
næringsregnskap som grunnlag for innsending av selvangivelse og ligningsdokumenter. Næringsregnskap og annen
egenkapital i næring er satt opp i samsvar med innlevert næringsoppgave for selskapet.

2019

2018

12 191 044

9 880 608

555 703

430 524

Lønnskostnader

2 833 695

2 475 302

Andre driftskostnader

8 193 211

7 034 541

Driftsresultat

608 435

- 59 759

Finanskostnader

405 185

252 622

Resultat før skatt

203 250

-312 381

Skattekostnad (utsatt skatt)

-44 710

65 225

Årsresultat

158 540

-247 156

2 991 411

2 276 829

Driftsinntekter
Avskrivninger

Annen egenkapital, næring

11 KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer 31.12.19 er NOK 855 378 hvorav NOK 226 187 er eldre enn 30 dager.
Tap kundefordringer i 2019 på NOK 19 319.

12 VARELAGER
Varebeholdning NOK 996 298 består av grønne poser til matavfall og blanke poser til innsamling av
husholdningsavfall. Poser kjøpes inn i bulk og deles ut til husholdningskunder etter forbruksmønster
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REVISORS BERETNING FORTS.
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Investeringer og viktige tiltak i 2019
Det største prosjektet i 2019 var videreføringen av oppgradering av sigevannsanlegget. Dette var et krav fra
Fylkesmannen for å bedre rensingen av sigevann, og kunne håndtere fremtidige økte sigevann- og nedbørsmengder.
Tabellen nedenfor viser årets viktigste investeringer.

TILTAK INVESTERINGER

Beskrivelse

Kostnader

Drift og vedlikehold
Beholdere og konteinere

Fortløpende utskiftning

1 200 000

Asfaltering

Område for lessing/lossing bak

450 000

Ytre miljø
Oppgradering av sigevannsanlegg

SUM INVESTERINGER

Krav fra FM, økte nedbørsmengder

4 250 000

5 850 000
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Ny sugebil for tømming av mobile avfallssug stod klar i september 2019.
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Miljøstasjon Dal Skog i vakkert sollys. Foto: B.Hytjanstorp

Miljørapport 2019
ØRAS er en miljøbedrift som kontinuerlig arbeider for best mulig ivaretakelse av ressurser og ytre
miljø. På ØRAS driftes både gjenvinningsstasjon, deponi, bruktbutikken OMGJØRAS, renseanlegg for
sigevann, sorteringsanlegg, komposteringsanlegg, fyringsanlegg og gassmotorer. Gjennom disse
prosessene arbeides det kontinuerlig med å redusere CO2 -utslipp og forbruk av ressurser. I tillegg har
ØRAS fokus på økt materialgjenvinningsgrad, forebygging av forurensning og overvåkning av ytre miljø.
Denne rapporten viser hvordan ØRAS sin virksomhet påvirker ytre miljø og klima, hva som er
gjennomført av planer og mål i 2019 og hva som er planlagt for 2020.

OVERORDNEDE MÅL
ØRAS sitt formål er på vegne av eierkommunene å drive
behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på
en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet
skal ifølge selskapsavtalen sørge for:
• å søke å redusere avfallsmengdene
• å utnytte ressursene i avfallet
• å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfreds
stiller de miljømessige krav som myndighetene stiller
• ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig
i avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og forbruks
mønster og ved kildesortering av avfall å innhente
nødvendige tillatelser og konsesjoner
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I tillegg etterstreber ØRAS å nå EU sine ambisiøse
miljømål. Dette omfatter følgende mål for
husholdningsavfall;
• 55 % materialgjenvinningsgrad innen 2025
• 60 % materialgjenvinningsgrad innen 2030
• 65 % materialgjenvinningsgrad innen 2035
Dette omfatter også at maks 10 % av husholdnings
avfall skal deponeres i 2035, og at EU-medlemmer
skal ha utsortering av matavfall innen 2023, og tekstiler
og farlig avfall innen 2025.

AVFALLSSTRATEGI 2019 – 2030
I 2016 satte eierkommunene til ØRAS i gang arbeidet
med å utvikle en langsiktig strategi for renovasjon i ett
2030 perspektiv. Ved utgangen av 2019 fikk selskapet
oversendt avfallsstrategien 2019 – 2030 av eierkom
munene. Strategien sier noe om kildesortering, EUs
miljømål, ivaretakelse av ressursene og hvordan eierne
ønsker at selskapet skal jobbe videre.
I denne sammenheng fikk selskapet en ny visjon:
Sammen gjør vi avfall til ressurser. Hensikten bak
visjonen er å vise at håndtering av avfall er en felles
oppgave i samfunnet, og ikke bare en tjenesteytelse fra
kommunens side. Dette viser at avfall er en ressurs og
har en verdi, og må håndteres deretter.
Eierne har utarbeidet seks overordnede mål som
selskapet skal jobbe etter:

1. Avfallsmengdene per innbygger skal reduseres
samtidig med at andelen avfall til ombruk og
materialgjenvinning skal øke.
2. Renovasjonsordningen skal være robust og
tilpasningsdyktig for fremtidig utvikling.
3. Avfallshåndteringen i kommunene skal drives
på en mest mulig effektiv måte.
4. Innbyggerne på Øvre Romerike skal ha god
forståelse for ordningen, betydningen av deres
medvirkning og skal være blant de ledende
kommunene på sortering.
5. Innbyggerne på Øvre Romerike skal ha lett
tilgjengelige og gode renovasjonstjenester.
6. Klimagassutslippene fra avfallshåndtering skal
reduseres.
For hvert av hovedmålene er det satt flere delmål som
skal nås innen 2030. Det er hovedsakelig ØRAS sitt
ansvar å nå disse målene, men i tett samarbeid med
eierkommunene.

MILJØ- OG
KVALITETSPOLITIKK
ØRAS vedtok ny miljø- og
kvalitetspolitikk i 2016.
Selskapet skal gjennom
systematisk arbeid oppnå:
• fornøyde kunder
• driftssikkerhet
• lønnsomhet
• ivaretakelse av ytre miljø
ØRAS skal overholde alle sine samsvarsforpliktelser.
Våre tjenester skal redusere samfunnets ressursbruk
og miljøbelastning. Selskapet skal kontinuerlig forbedre
virksomhetens miljøprestasjon gjennom bærekraftig
ressursbruk samt forebygging av forurensning.
ØRAS sine medarbeidere er selskapets viktigste
ressurs. Det legges til rette for et positivt og trygt
arbeidsmiljø der alle ansatte tar ansvar, viser engasje
ment og følger myndighetenes krav.
Med bred medvirkning fra de ansatte skal den enkelte
medarbeiders menneskelige og faglige ressurser
ivaretas og utvikles.

ØRAS VISJON
Sammen gjør vi avfall til ressurser
ØRAS SLAGORD
«Avfall på rett vei»
ØRAS VERDIER
Ø = Økonomisk

A = Ambisiøs

R = Raus

S = Synlig
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STYRINGSSYSTEM FOR KVALITET,
MILJØ OG HMS
ØRAS er sertifisert etter miljøstandarden ISO14001
(siden 2011) og kvalitetsstandarden ISO9001 (siden
2017). I 2019 hadde ØRAS resertifisering av begge
standardene i april av Scandinavian Business
Certification (SBCert). Det ble gitt ett avvik og ett
forbedringsforslag. Avviket og forbedringspunktet har
blitt fulgt opp og er nå lukket.

EKSTERNE TILSYN
I oktober 2019 hadde ØRAS tilsyn fra Fylkesmannen i
Oslo og Viken. Det ble sett på mellomlagring, sortering
og behandling av næringsavfall. Det ble gitt tre avvik
som omhandlet klimavern, risikovurdering og intern
kontroll. Etter dokumentasjon av kommende og utførte
tiltak, ble tilsynet avsluttet.

MILJØ- OG KVALITETSMÅL MED MILJØASPEKT FOR 2019

1

MILJØMÅL

Tiltak i 2019

Prosess

Miljøaspekt

Å oppnå minst 90 %
omdanning av
ammonium gjennom
hele året.

Kontrollert gjennom
strømning av
sigevann gjennom
sigevannsanlegget.

Rensing av sigevann i
sigevannsanlegget.

Ivareta miljøet og
ikke overskride
utslippsgrenser.

Å opprettholde minst
90 % rensing av
organiske forbindelser
gjennom hele året.

2

Å oppnå 110 000
kWh elproduksjon
ved forbrenning
av deponigass i
gassmotorer.

Sikre stabil drift av
Sterling gassmotorer.

Omdanning av
deponigass til strøm
og varme.

Redusere utslipp av
CO2- og CH4-gass
til atmosfæren.

3

Å redusere bruken av
fossilt drivstoff med
80 % fra 2017 til 2019.

Bytte ut minst to
anleggsmaskiner og få
de over på Euro-6 motor.

Intern kjøring.

Redusere utslipp
av klimagasser fra
anleggsmaskinene.

Gjenvinningsstasjonen
og deponi.

Ivareta naturressursene.

Bruke HVO 100 Diesel
på anleggsmaskiner.

4

26

Å opprettholde at maks
2 % av alt mottatt
husholdningsavfall
går til deponi.

Opprettholde god
mottakskontroll i BUA
og på vekta.
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KVALITETSMÅL

Tiltak i 2019

Prosess

Miljøaspekt

Øke ombrukstatistikken
med 1 % i forhold til
2018. Bedre statistikk
grunnlaget for ombruk.

Vurdere nye varegrupper
til butikken.

OMGJØRAS.

Ivareta ressursene
og redusere
avfallsmengdene.

2

Ingen avvik fra
nedstrømsaktører.

God kundeveiledning,
kompetanse/opplæring,
og kommunikasjon.

Farlig avfallsmottaket.

Ivareta miljøet og
forhindre forurensning.

3

Oppnå material
gjenvinningsgrad på
52 % av totalt mottatt
husholdningsavfall.

Nye nedstrømsløsninger.

Gjenvinningsstasjonen.

Ivareta ressursene.

Oppnå 85 % utsortering
av matavfall på Optibag.

Ny teknologi for
overvåking og statistikk.

Optibag.

Ivareta ressursene.

1

4

Veiinger.

Ta i bruk ny teknologi.

GRAD AV OPPNÅELSE PÅ MILJØMÅL I 2019
For 2019 ble det satt fire miljømål som omfattet både
deponiaktivitet, strømproduksjon og fossile utslipp.
Oppgraderingen av renseanlegget har vært en ny
erfaring i forbindelse med drift av et biologisk rense
anlegg. Det har allikevel vært god omdannelse av
ammonium og nedbrytning av organiske miljøgifter, selv
om målene ikke ble nådd helt. Dette målet vil bli tatt
med videre inn i 2020.

sjon på 478 CO2-ekvivalenter. Ifølge EUs avfallspyramide
skal minst mulig av avfallsfraksjoner på deponi. Det ble
satt et mål om at maks 2 % av mottatt avfall fra
husholdninger skulle på deponi. I 2019 gikk 2,5 % av
avfallet til deponi, dette til tross for at det ble levert
mindre avfall generelt på gjenvinningsstasjonen. Det er
allikevel 0,3 % mindre enn i 2018.

ØRAS er godt fornøyd med er at gassmotorene har hatt
en stabil drift og el-produksjon gjennom året. Produsert
mengde strøm pr. 01.01.19 ble dessverre ikke avlest,
noe som gjør det vanskelig å fastsette total mengde
produsert strøm gjennom hele året. Allikevel er vi
fornøyd med at det er produsert ca. 136 MWh strøm
etter at de ble satt i drift.
ØRAS er en virksomhet som fokuserer sterkt på å få
ned egne utslipp av klimaskadelige gasser. Det er
gledelig at målet om å redusere bruken av fossilt
drivstoff ble nådd med 84 %. Dette tilsvarer en reduk
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GRAD AV OPPNÅELSE PÅ KVALITETSMÅL I 2019
I 2019 ble ikke kvalitetsmålene nådd i like stor grad som
vi ønsket, men dette viser bare hva ØRAS kan bli bedre
på. Det jobbes blant annet mye med å nå EUs miljømål
for avfallssortering og følge avfallspyramiden. Dessverre
økte ikke ombruksstatistikken ift. 2018. Målet om 52 %
materialgjenvinningsgrad ble heller ikke nådd, men
ØRAS er fornøyd med en økning fra 47,4 % til 50,8 %!
I 2020 vil det jobbes videre med å få opp den stati
stikken enda mer.

ØRAS ønsker gjennom god kommunikasjon å redusere
antall avvik fra nedstrømsaktører. Derfor er målet satt til
null avvik. Det ble mottatt ett avvik nedstrøms, men
virksomheten er likevel fornøyd med at det ikke ble gitt
flere. ØRAS har utsortering av matavfall på Optibag. Der
har utsorteringen ligget på ca. 75 % tidligere. Etter
service og tekniske endringer på slutten av året, gikk
statistikken opp til ca. 85 %. Dette gjør at vi vil ha større
utsortering av matavfall i 2020 og at ressursene blir
ivaretatt. Dette målet vil bli tatt med videre inn i 2020.

MILJØ- OG KVALITETSMÅL MED MILJØASPEKT FOR 2020
For 2020 har det blitt satt nye miljø- og kvalitetsmål. Dette omfatter hele ØRAS sin virksomhet.
MILJØMÅL

Tiltak i 2020

Prosess

Miljøaspekt

Renseanlegg:
Oppnå minst 90 % omdann
else av ammonium gjennom
hele året. Oppnå minst 90 %
rensing av organiske miljø
gifter gjennom hele året.

Sørge for å oppnå et
stabilt rensesystem.

Rensing av sigevann
i sigevannsanlegget.

Ivareta miljøet og
ikke overskride
utslippsgrenser.

Redusere bruken av fossilt
drivstoff fra intern og
ekstern transport med 80 %
fra 2018 til 2020.

Få renovasjonsbilene
over på biogass.
Intensjon om å fortsette
bruken av HVO 100
diesel.

Ekstern kjøring.

Redusere utslipp
av klimagasser fra
renovasjonsbilene
i forbindelse med
innsamling av
husholdningsavfall.

Oppnå 10 % egenprodusert
strøm fra gassomdannelse
og solcellepanel.

Sikre stabil drift og
gassutnyttelse fra
gassmotorene. Sørge
for optimal utnyttelse
av solcellepanelet.

Gass- og solutnyttelse.

Redusere utslipp av
CO2- og CH4-gass til
atmosfæren.

Levere 500 t flis fra
behandlet treverk til
materialgjenvinning.

Sikre at vi oppnår
ønsket kvalitet på flis
til mottaksanlegget.
Eventuelt se på mulig
heter for å sortere
ut MDF-plater fra
behandlet treverk.

Gjenvinningsstasjonen
og plata

Utnytte ressursene i
større grad i henhold
til EUs miljømål.

Disse miljømålene er satt på bakgrunn av at ØRAS ønsker å forbedre sitt arbeid med å ivareta miljø, ressurser og
redusere klimagassutslipp fra sine aktiviteter. Dette er gjennom å sørge for god rensing av sigevann i rensesystemet,
få renovasjonsbiler over på biogass, øke andelen av selvprodusert strøm og sørge for at mer avfall går til
materialgjenvinning.
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KVALITETSMÅL

Tiltak i 2020

Prosess

Miljøaspekt

Oppnå 85 % utsortering av
matavfallsposer i Optibag.

Tekniske justeringer på
Optibag.

Optibag.

Ivareta ressursene.

Ingen klager på kvaliteten på
kompostproduktene.

Sørge for god kvalitet
på kompostproduktene.
Mindre plastforsøpling
i komposten. Sørge for
god kommunikasjon
av bruksområder for
jordproduktene.

Kompostering.

Ivareta og gjenbruke
ressurser.

90 % av avvikene gjennom
året leveres i Landax-app.

Gå over til elektronisk
avvikssystem i Landax.
Få ansatte til å laste ned
Landax-appen.

Internkontroll.

Forebygge eventuelle
gjentagende utslipp til
ytre miljø.

På kvalitetsmål ønsker ØRAS å sørge for at ressursene blir utnyttet i større grad ved å øke utsorteringen av
matavfall på Optibag-anlegget, og at kvaliteten på kompostproduktene ivaretas. Samt ønsker ØRAS å forbedre
internkontrollen ved å gå over til elektronisk avvikssystem.

AVVIK
I 2019 ble det registrert totalt 64 interne avvik, der alle kategoriseres som mindre avvik, alvorlige og kritiske avvik.
Av disse var det fem avvik som gjaldt miljø. I tillegg ble det registrert 25 uønskede hendelser. I forhold til 2019 har
andelen registrerte avvik økt vesentlig, noe som skyldes at de ansatte har vært flinkere til å rapportere om uønskede
hendelser til ledelsen. I 2020 vil ØRAS gå over på elektronisk avvikssystem gjennom Landax.

RISIKOSTYRING, BEREDSKAP OG BEREDSKAPSØVELSER
ØRAS sine aktiviteter kan utgjøre en fare for miljøet.
For å forebygge og forhindre dette, risikovurderer vi
alle våre aktiviteter jevnlig med personell fra de ulike
arbeidsområdene til stede. På ledelsens gjennomgang
i desember 2019 ble det bestemt at i 2020 skal
ekstern transport risikovurderes, mens flygeavfall og
gjenvinningsstasjonen skal tas på nytt da det er utført
tiltak etter forrige risikovurdering.
I 2019 ble det utført svært mange risikovurderinger, som
for eks. bruktbutikken, farlig avfallsmottaket, grunnvann,
overvann og sigevann, intern transport, kommunikasjon,
mellomlagring og behandling av avfall fra næring og
privat, og sigevannsbehandling. I tillegg har det vært
utført to vernerunder på hele virksomheten i løpet av
året, der en var sammen med bedriftshelsetjenesten på
Dal.
ØRAS har en beredskapsplan med tiltakskort som
beskriver handlingsmønsteret ved ulike beredskaps

situasjoner. Eksempel på slike situasjoner er brann,
gasslekkasjer, søl med kjemikalier og overløp av
sigevann. Det ble holdt årlig planleggingsmøte for
beredskap. På disse møtene gjennomføres en vurder
ing av beredskapskompetansen i organisasjonen,
gjennomgang av risikoanalyser og planer for årets
beredskapskurs og -øvelser.
Beredskapsplanene gjennomgås hvert år med alle
ansatte, og er en del av introduksjonsopplegget for
nyansatte, innleide og vikarer. I 2019 ble beredskapen
testet tre ganger, der bare én av øvelsene var planlagt
øvelse. I mars ble det utført full evakuering av området
grunnet mistanke om eksplosiv i metallkonteiner.
I oktober hadde ØRAS øvelse sammen med Øvre
Romerike Brann og Redning, der vi testet beredskapen
i forbindelse med røykdannelse på farlig avfallsmottaket.
Alle øvelsene viste at de ansatte kjenner prosedyrene og
sine oppgaver godt i forbindelse med en beredskaps
situasjon.
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Prestasjon og statistikk for k
 ildesortering

Avfallspyramiden
Kilde: Loop miljøskole

AVFALLSPYRAMIDEN
Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs
rammedirektiv for avfall. Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så nær
toppen av pyramiden som mulig. ØRAS behandler avfallet ut ifra en kretsløpstankegang som følger hierarkiet i
avfallspyramiden. I 2019 mottok ØRAS 34 242 tonn husholdningsavfall fra eierkommunene Eidsvoll, Ullensaker,
Hurdal og Nannestad.

FORDELING AV TOTALT HUSHOLDNINGSAVFALL
Diagrammet på neste side viser at deponiandelen har minket i forhold til 2018. Dette skyldes at det har blitt levert
mindre mengder av urene tunge masser, asbest, og glass og isolasjon fra innbyggerne i forhold til 2018. Samtidig
har andelen avfall til materialgjenvinning økt betydelig, noe som er veldig bra! Andelen til ombruk er lik. Mengde avfall
til energigjenvinning har dermed blitt redusert. Det fremkommer av tabellen under at det i snitt ble levert totalt 19
kg mindre avfall per innbygger i eierkommunene i 2019 enn i 2018. Dette viser at ØRAS er i tråd med mål nr. 1 i sin
avfallsstrategi.
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HVA SKJER MED DE ULIKE FRAKSJONENE?
Tabellen under viser hva som skjer med de ulike fraksjonene som mottas på ØRAS. Ombruk vil si at fraksjonene
blir levert til løsninger som kan bruke disse om igjen uten større endringer. Fraksjoner som går til energigjenvinning,
blir brukt til å produsere varme og strøm. Avfall som går til materialgjenvinning blir delt opp i ulike fraksjoner, sånn
at materialer kan brukes om igjen til nye produkter. Noen fraksjoner kan ikke brukes om igjen og graves ned
(deponeres).

Fraksjon

Ombruk

Material
gjenvinning

Energi
gjenvinning

ü

Asbest
Annet farlig avfall
(gulvbelegg, XPS-plater etc.)

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Batterier
Dekk
EE-avfall
Gips
Glass- og metallemballasje

ü

ü

Glass og isolasjon

ü

Hageavfall

ü

Hardplast

ü
ü
ü

Husholdningsplast
Isopor
Madrasser
Maling, lakk og lim

ü
ü

Matavfall
Metall
OMGJØRAS

ü
ü
ü

ü
ü

Papp/papir

ü

Paller
Plastfolie, plastkanner og kasserte
avfallsbeholdere

ü

Rene tunge masser til veibygging

ü
ü
ü

Restavfall
Spillolje
Tekstiler
Trevirke
(impregnert, ubehandlet og behandlet)

ü
ü

ü

ü

ü
ü

(behandlet
trevirke)

Vinduer med klorparafiner
Vinduer med PCB
Urene tunge masser
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AVFALLSREDUKSJON
ØRAS jobber kontinuerlig med avfallsreduksjon, og gjennom ØRAS-skolen får elever undervisning i hvordan avfalls
pyramiden er bygget opp. Dette er med på å skape en holdningsendring for hvordan man kan redusere mengde avfall
og bruke ting om igjen. I tillegg lærer elevene om riktig kildesortering for at ressursene skal utnyttes mest mulig.
Opplegget har høstet stor begeistring ute i skolene, også fordi vi kan tilby mer oppdatert informasjon om avfall og
sortering enn det skolebøkene gir. Også andre avfallsselskaper har sett til ØRAS-skolen og hentet inspirasjon
til egne prosjekter.

OMBRUKSBUTIKKEN OMGJØRAS
Bruktbutikken OMGJØRAS ble startet opp i juni 2017 og har siden hatt stadig flere betalende kunder. I 2019 var det
20 697 betalende kunder og det ble solgt totalt 99 491 artikler. OMGJØRAS opplever stor suksess med mange og
fornøyde kunder. Gjennom butikkens innsats får vi reddet mange varer som ellers ville blitt kastet. Varene som blir solgt
er gjenstander kunder har kommet med, eller som er hentet fra rundellen av ansatte. Alle varer blir vasket og rengjort før
de settes ut i butikken. Grafen nedenfor viser antallet solgte varer i perioden 2017 – 2019. Det har vært en sterk økning i
salg av f.eks. sportsutstyr, leker inkl. film/musikk, klær, sko og smykker, nips og bøker. Det er estimert at butikken har
mottatt 170 tonn med varer.

Antall betalende kunder: 20 697

Antall solgte artikler: 99 491

5 % økning fra 2018

17 % økning fra 2018

Antall solgte artikler pr varegruppe (Opp / ned fra 2018)
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MATERIALGJENVINNING
I 2019 ble 50,8 % av totalt husholdningsavfallet
materialgjenvunnet.
Sorteringsgrad på sorteringsanlegget
ØRAS har ett optisk sorteringsanlegg som sorterer
matavfall fra restavfall ut ifra fargen på posene. Derfor
kan abonnentene kaste matavfallsposer og restavfalls
poser i samme avfallsbeholder. I 2019 sorterte anlegget
ut ca. 77 % av matavfallsposene som gikk gjennom
anlegget. Totalt antall poser var 5,7 millioner, der
matavfallsposer utgjorde 1,7 millioner (30 %) og
restavfallsposer 4,0 millioner (70 %).
Gjenvinning av matavfall til kompostering
ØRAS mottok i 2019 totalt 3 076 t matavfall, som ble
sendt til Romerike Biogassanlegg (RBA). Energien i
matavfallet blir tatt ut som biogass, og deretter brukt
som drivstoff. Biogassen erstatter da 399 880 liter fossil
diesel (1 t matavfall = 130 Nm3 biometan = 130 l diesel).
Dette fører til en reduksjon i CO2 -utslipp på 93 %.

Takket være denne avtalen får ØRAS også redusert sitt
eget drivstofforbruk som følge av at matavfallet ikke
lenger behandles på eget område. Etter at matavfallet
har blitt behandlet på RBA, får ØRAS tilbake en fast
biorest fra biogassanlegget. Bioresten blir brukt i ØRAS
sine jordprodukter. På den måten blir matavfallet
gjenvunnet to ganger.
ØRAS deltok i prosjektet God Jord i regi av Avfall Norge
fra 2015 – 2017, med fokus på å fase ut torv fra
jordprodukter. Basert på dette har ØRAS utviklet tre
vellykkede jordprodukter; Bed- og pottejord, Hagejord,
og Park- og anleggsjord. I 2018 startet ØRAS for første
gang med salg av park- og anleggsjord, men i 2019 ble
ikke denne type jord produsert grunnet kapasitets
begrensning. Hagejord og bed- og pottejord består av
ulike mengder kompost basert på hageavfall, biorest fra
matavfall, hestemøkk og litt sand. Park- og anleggsjord
består av kompost fra hestemøkk, hageavfall, biorest fra
renseanlegg og litt sand.

Klimaregnskap for matavfall

Matavfall

Mengde
2017 (tonn)

Mengde
2018 (tonn)

Mengde
2019 (tonn)

CO2 ekvivalenter
2017 (tonn)

2655

2945

3076

251

CO2 ekvivalenter
2018 (tonn)

CO2 ekvivalenter
2019 (tonn)

279

291

Som grunnlag for våre beregninger har vi brukt informasjon fra Østfoldforskning 1.

Hageavfall fra gjenvinningsstasjonen er en viktig ressurs i komposteringsprosessen for å lage jord.
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Kvernet RT-flis (ReturTre) klar for å bli materialgjenvunnet til sponplateproduksjon eller sendt til forbrenning.

ENERGIGJENVINNING
I 2019 ble 44,9 % av totalt husholdningsavfallet energigjenvunnet. ØRAS leverte hovedsakelig restavfallet til Åmotfors
i Sverige, i underkant av 12 mil unna ØRAS. Anlegget rapporterte i 2016 om en energigjenvinningsgrad på 0,94
(R1-verdi).
Gjennomsnittet på europeiske forbrenningsanlegg med samme kapasitet er 0,7 (R1-verdi) 2. Bunnasken fra
forbrenningsanlegget går til Eda kommune, som sorterer ut metall før resten av asken blir deponert. Trevirket blir
også energigjenvunnet. Ubehandlet trevirke brennes i ØRAS sitt eget flisfyringsanlegg, som varmer opp bygg og
holder rundellen i gjenvinningsstasjonen isfri om vinteren.

ØRAS ÅRSRAPPORT 2019

35

PLUKKANALYSE PÅ AVFALL I 2019
I oktober ble det foretatt en plukkanalyse på avfall fra innsamlingsordningen i fra spredte (Nannestad og Hurdal) og
tettbebygde (Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker) områder, samt Hurdal Økolandsby og Jessheims avfallssug. Det ble
analysert på avfallet i restavfall, matavfall, papp- og papir, glass- og metallemballasje, og plastemballasje. I tillegg ble
det tatt plukkanalyse av restavfall fra gjenvinningsstasjonen. Jobben ble utført av Multiconsult.

FRA INNSAMLINGSORDNINGEN
Matavfall
Det ble sett på forholdet mellom grønne poser og restavfall i avfallsbeholderne, og i gjennomsnitt utgjorde grønne
poser 27,9 %. Dette varierte mellom 19,8 % og 40,5 %. Dette viser at det er stor variasjon i forhold til hvor mange
som utsorterer matavfall hjemme. Dessverre viste analysen at 60 % av innholdet i matposene var matsvinn, dvs. mat
som kunne blitt spist 3. Det er også høy variasjon i andelen matavfall som blir kildesortert; variasjon mellom 38 – 75 %.
Det var varierende resultater for andelen matavfall og hvor mye annet som var feilsortert i posene.
Tabellen under viser gjennomsnittet for alle områdene.

Matavfall

Kildesortert feil

Annet avfall

90,8 %

6,0 %

2,2 %

Restavfall
Analysen viser at bare 40,8 % av innholdet i posen er definert som restavfall. Resten av avfallet kunne enten vært
kildesortert eller levert til returpunkter/miljøstasjoner. Kakediagrammet under viser fordelingen av de ulike fraksjonene
som kunne blitt sortert bedre.

Kakediagrammet er hentet fra Multiconsult sin rapport 3.
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Andel kildesortert avfall
Tabellen under viser en kort sammenstilling av andelen kildesorterte vs. ikke kildesorterte avfallsfraksjoner fra
innsamlingsordningen. Mengdene er basert på tall fra 2018 (gjelder ikke % for matavfall). Dette viser at
sorteringen av glass- og metallemballasje, og papp og papir er god. Sortering av matavfall og plastemballasje
kan bli betydelig bedre.

Matavfall

Plastemballasje

Glass- og
metallemballasje

Papp, papir og
drikkekartong

Mengde
samlet inn

2 945 t

689 t

1 097 t

2 938 t

Kildesortert

51 %

40 %

74 %

84 %

Ikke kildesortert
(restavfall)

49 %

60 %

26 %

16 %

Restavfall fra gjenvinningsstasjonen
På ØRAS finnes det to konteinere for brennbart etter sortering (restavfall). Det ble foretatt tre stikkprøver av den ene
konteineren. ØRAS innførte forbud mot svarte sekker i rundellen i 2011. Plukkanalysen bekrefter at det er få svarte
sekker i restavfallskonteineren på gjenvinningsstasjonen. I de to restavfallskonteinerne utgjorde sorte sekker bare
henholdsvis 10 % og 7 % av alle avfallssekker. Av de fire stikkprøvene viser analysen at andel feilsortert avfall i
restavfallet varierer mellom 23 – 38 % 4. Analysen viser at andelen feilsortert avfall er større i avfallssekkene enn det
som kastes løst. Av det feilsorterte avfallet utgjorde tekstiler og ombruksartikler den største andelen. I den ene
konteineren var det også høy andel restavfall med matavfall. Tabellen under viser fordelingen av feilsorterte fraksjoner
i restavfallskonteinerne 4.

Type avfallsfraksjon

Konteiner 1

Konteiner 2

Tekstiler og ombruksartikler

25 %

41 %

Restavfall med matavfall

14 %

6%

Papp, papir og returkartong

10 %

16 %

Plast

10 %

8%

Metall

4%

11 %

Til deponi, inkl. rene masser

10 %

5%

Annet feilsortert avfall

8%

1%

Farlig avfall (inkl. farlig bygningsavfall) og EE

7%

5%

Hageavfall

2%

2%

Treverk

7%

5%

Glass- og metallemballasje

3%

1%

Analysen viser at det fremdeles er en relativt lav andel som blir kildesortert feil. Det viktigste er at det ikke kastes
farlig avfall og EE-avfall i restavfall, da dette utgjør en brannfare i forbindelse med kverning.
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KLIMAREGNSKAP FOR ØRAS
Klimaregnskapet viser at det største utslippet er fra
transport i forbindelse med innsamling av husholdnings
avfallet. Det er kommunene som har kontrakten med
renovatørene og setter kriteriene for renovasjonsbilene.
Per i dag er det ingen krav til bruk av fornybart drivstoff.
Det varierer også mellom kommunene hva slags
utslippskrav som har blitt satt til kjøretøyene.
Ullensaker, Nannestad og Hurdal har satt krav om Euro
6 klasse, mens Eidsvoll kommune ikke har utslippskrav
til sine renovasjonsbiler. I mai 2020 vil ØRAS overta

kontrakten med renovatørene, og renovasjonsbilene vil
da gå over på biogass. Biogass som drivstoff gir mindre
støy og lavere utslipp av svevestøv og NOx.
Selv har ØRAS gått over til HVO Diesel 100 på alle sine
anleggsmaskiner, lastebiler og biler. Dette gjør at
CO2-utslippet blir redusert med ca. 74 % i forhold til
vanlig diesel 5. I tillegg kjøres restavfallet ut på biogass
og siden det er basert på fornybart drivstoff, settes
CO2-utslippet til 0.

Utslipp i tonn CO2 -ekvivalenter

Forbruk 2018

Forbruk 2019

CO2 -ekvivalenter
2018 (tonn)

CO2 -ekvivalenter
2019 (tonn)

Elektrisitet anlegg
(sorterings- og
kompostanlegg) *

527 MWh

452 MWh

0

0

Elektrisitet bygg og
sigevannsanlegg *

675 MWh

801 MWh

0

0

Fjernvarme: Ubehandlet
trevirke, biobrensel (bygg
og gjenvinningsstasjon)

795 MWh

1 221 MWh

0

0

Diesel anleggsmaskiner **

Diesel: 57 862 L
HVO-diesel:
71 748 L

Diesel: 31 540 L
HVO-diesel:
75 969 L

Diesel: 155
HVO-diesel: 46

Diesel: 85
HVO-diesel: 49

Diesel egne lastebiler og
biler **

Diesel: 17 923 L
HVO-diesel:
28 959 L

Diesel: 2 941 L
HVO-diesel:
49 119 L

Diesel: 48
HVO-diesel:17

Diesel: 8
HVO-diesel: 32

Diesel renovasjonsbiler **

170 648 L

187 713 L

459

505

Dieselforbruk utkjøring av
restavfall **

24 225 L

HVO-diesel: 13 748
Biogass:
79 241 Nm3

65

HVO-diesel: 9
Biogass: 0

Dieselforbruk utkjøring av
flis fra behandlet treverk **

Diesel: 23 145 L
HVO-diesel:
2 571 L

Diesel: 22 596 L
HVO diesel: 4 057 L

Diesel: 62
HVO-diesel: 2

Diesel: 61
HVO-diesel: 3

TOTALT *

Diesel: 293 803 L
HVO-diesel:
103 278 L

Diesel: 244 790 L
HVO-diesel:
142 893 L
Biogass:
79 241 m 3

Diesel: 789
HVO-diesel: 6

Diesel: 659
HVO-diesel: 93
Biogass: 0

* CO2 -regnskapet på fjernvarme er satt til null, da den er basert på fornybar energikilde.
CO2 -utslippet for elektrisitet er satt til 0 fordi ØRAS har opprinnelsesgaranti på innkjøpt strøm.
** Tall for CO2 -ekvivalentberegning er basert på Fjordkrafts klimaregnskap.
Forbruk og CO2 -ekvivalenter er delt opp i vanlig diesel og HVO-diesel for å gjøre klimaregnskapet mest riktig.
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Hva får du for ett tonn CO2 -ekvivalenter?
CO2-ekvivalenter brukes som en enhet i klimagassregnskapet. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde
(som regel et tonn) CO2 har på den globale oppvarmingen over en gitt tidsperiode (for eks. 100 år) 6. Figuren
under illustrerer hva man får for ett tonn CO2-ekvivalenter 7. Dette er for å gi en illustrasjon i forhold til ØRAS sitt
klimaregnskap. Klimafotavtrykket til hver av oss i Norge utgjør ca. 14 tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp fra ØRAS sine anleggsmaskiner og biler
Anleggsmaskinene utgjør en vesentlig kilde til CO2-utslipp. I 2018 gikk ØRAS sine anleggsmaskiner og lastebiler over
til biodiesel (HVO-diesel 100). Dette vil føre til stor nedgang i utslippene fra ØRAS sine anleggsmaskiner. Dette var
også et av ØRAS sine miljømål. I ny renovasjonskontrakt med eierkommunene er det satt krav om at renovasjons
bilene skal gå på biogass. ØRAS vil også få en biogassfyllestasjon på sitt område til renovasjonsbilene.

Utslippskrav til ØRAS sine anleggsmaskiner og kjøretøy
Ved anskaffelse av nye anleggsmaskiner vil det bli stilt utslippskrav tilsvarende Euro 6 eller bedre, samt mulighet for å
benytte fornybart drivstoff.

Type

Krav til utslipp

Antall

Anleggsmaskiner på ØRAS

Euro 6
Diesel elektrisk

2
1

Anleggsmaskiner på ØRAS

Tilsvarende siste Euro-klasse som var
tilgjengelig på tidspunktet for anskaffelse.

5

Varebil og pickup ØRAS

Tilsvarende siste Euro-klasse som var
tilgjengelig på tidspunktet for anskaffelse.

2

Lastebiler ØRAS

Euro 6

3

Personbiler

Ingen krav

1

Vannforbruk og såpeforbruk
Grunnet overgang til elektronisk vannmåler/utbytting av vannmåler, har vi ikke notert ned vannforbruk per 31/12/19.
Såpeforbruket har sunket betraktelig da ØRAS prøver å forbruke mindre kjemikalier.
2016
Vannforbruk

2578 m

Såpeforbruk

1960 L

2017
3

2087 m
1400 L

2018
3

2815 m
1615 L

2019
3

1075 L
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DEPONERING
Noen typer avfall egner seg ikke for gjenvinning. Detter
gjelder bla. glassvatt, annet inert byggavfall og forurens
ede tunge masser. Disse fraksjonene legges på deponi.
I 2019 ble 2,5 % av husholdningsavfallet lagt på deponi.

Deponigass
Når organisk matavfall blir brutt ned i et deponi dannes
det metangass. Dette er en klimagass som er 23 ganger
verre enn CO2. I 2008 ble det forbudt å deponere
organisk avfall. Derfor vil metanproduksjonen i deponiet
falle i årene fremover. Siden 2011 har all gass blitt tatt ut
gjennom deponigassanlegget og forbrent til CO2. I 2017
investerte ØRAS i to Stirling-gassmotorer som gjør om
metangassen til varme- og strømproduksjon. Det har
vært noe stans i driften på gassmotorene, og det
mangler derfor statistikk på varme- og strømproduksjon
for hele året. Totalt har motorene produsert 141 MWh til
strøm. All varmeproduksjon har blitt kjølt av.

MILJØGIFTER OG FARLIG AVFALL
Miljøgifter er kjemiske forbindelser som er lite nedbrytbare,
giftige og akkumulerer i levende organismer. De fleste
produkter som inneholder miljøgifter er klassifisert som farlig
avfall. Samtidig vedtar myndighetene stadig flere miljøgifter
som må prioriteres å få ut av kretsløpet. Avfallsbransjen gjør
en viktig jobb for å få utført nettopp dette. Mange forbrukere
og mindre bedrifter forstår ikke hvorfor små mengder farlig
avfall må leveres inn til godkjent mottak. Dette er fordi
miljøgifter oppkonsentreres i organismer og i nærings
kjeden. Det betyr f.eks. at et lite utslipp av ett kjemikalie
til vann vil få stadig høyere konsentrasjon gjennom
næringskjeden. Dyr på toppen av næringskjeden er
derfor mest utsatt (oss mennesker!). Nordmenn har
i dag mellom 200 til 400 syntetiske kjemikalier i
blodet 8. Ingen vet hvordan kombinasjonen av alle
disse miljøgiftene, hverken nå eller i framtiden.

Miljøgifter blir oppkonsentrert
igjennom næringskjeden.
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Miljøgiftene kan også overføres fra generasjon til generasjon. Hos pattedyr kan miljøgifter overføres til fosteret under
graviditeten eller via morsmelk. Skader kan også overføres til senere generasjoner ved at arvematerialet skades.
Leverer man farlig avfall inn til godkjent mottak vil dette bli behandlet på en miljøriktig måte. Ofte forbrennes farlig
avfall i spesielle forbrenningsanlegg på høy temperatur, slik at miljøgiftene destrueres.

Mottak av farlig avfall
Det er en kommunal mottaksplikt på farlig avfall fra husholdninger og fra mindre bedrifter. Dette er fordi det skal være
enkelt for forbrukere å levere farlig avfall på riktig måte, slik at det farlige avfallet ikke havner på avveie.
ØRAS har ett fast mottak for farlig avfall, samt arrangerer mobil gjenvinningsstasjon i Hurdal to ganger per år. I tillegg
har alle forhandlere av elektriske produkter og batterier plikt til å ta imot tilsvarende kasserte produkter.

Mengde farlig avfall per innbygger (inkludert næringsavfall) *
2017

2018

2019

Kg mottatt

1 179 087

1 352 681

1 312 850

Kg/per innbygger

15

17

16

* Mengden farlig avfall inkluderer næringsavfall, med unntak av asbest fra næring som er tatt ut for å få et mer
representativt tall.

Johanne og Petter er noen av de ansatte som sørger for
korrekt sortering og håndtering av farlig avfall på ØRAS.
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MILJØKONTROLL
ØRAS gjennomfører årlig en omfattende overvåking av
ytre miljø for å sikre at anlegget ikke forurenser til jord,
luft og vann.
Naboer og nærmiljø
ØRAS har i mange år jobbet systematisk for å redusere
luktplager fra anlegget. Dette har gitt resultater, og det
er gledelig at det i 2019 heller ikke ble mottatt noen
skriftlige klager på lukt. Takket være lokasjonen til
anlegget har vi heller ikke mottatt skriftlige klager fra
naboer med tanke på støv.
Vannbehandling
Vann som siger gjennom et avfallsdeponi vil bli foru
renset av stoffer som lekker fra avfallet i deponiet.
Sigevann er derfor en mulig kilde til spredning av
miljøgifter og annen forurensning 9. Derfor er det viktig
å ha god kontroll på sigevannet fra ØRAS sine to
deponier.

Alt sigevann fra deponiene, kompostanlegget og
sorteringsflater går igjennom et renseanlegg. Vannet
renses biologisk ved hjelp av bakterier og lufting. Etter
rensing blir vannet infiltrert i laguner. Vannmengden som
går igjennom renseanlegget har i mange år vært langt
større enn det anlegget har blitt bygget for. Ved store
nedbørsmengder fører dette til dårligere renseeffekt.
I 2017 startet arbeidet med utvidelse og oppgradering
av renseanlegget. I 2019 ble anlegget ferdigstilt. Den
største forskjellen er at nå har ØRAS et 6 000 m3 stort
utjevningsbasseng, som skal sørge for mer kontrollert
pumping til luftebassenget. I tillegg er kapasiteten på
luftebassenget økt fra 80 m3/d til 120 m3/d. Tempera
turen spiller en svært viktig rolle for bakterieveksten i
vannet.
Ammonium og organisk materiale er noen av para
meterne som kan si noe om den biologiske aktiviteten
i rensebassenget.

Overvåkning av grunnvann
Grunnvannet på Øvre Romerike er ansett som en viktig
naturressurs som bør vernes. Grunnvannsmagasinet i
området er unikt og det største i Norge. Ved alle former
for utbygning på Gardermosletta legges det derfor vekt
på å sikre grunnvannets kvalitet. Det er derfor svært
viktig å overvåke om deponiene og/eller avfallsanlegget
til ØRAS forurenser grunnvannet.

Nytt utjevningsbasseng
på 6 000 m3.

Det tas årlig fire prøver av totalt syv grunnvannsbrønner
rundt ØRAS sitt område. På den ene prøvetakings
runden tas det utvidede prøver. Analysene av
grunnvannet tyder ikke på en endret forurensnings
situasjon fra tidligere år.

Oppgradert luftebasseng med
en kapasitet på 120 m3 /d.
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Plassering av grunnvannsbrønnene
i forhold til deponiene.

Illustrasjon av grunnvannet på Øvre Romerike.

Overflatevann/Vassdrag
Nærmeste åpne vassdrag ligger ca. 1 km i luftlinje fra ØRAS sitt anlegg. Dette gjør at det er svært usannsynlig at
ØRAS skal forurense vassdrag via overflatevann.
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ISO-SERTIFIKAT





Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) IKS
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Avfallsmottak fra husholdningsavfall, mottak og drift av Dal Skog
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Avfallsmengder
HUSHOLDNINGSAVFALL

2016

2017

2018

2019

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

8 489
2 973
3 220
592
15 274

8 907
2 655
3 019
641
15 222

8 817
2 945
2 938
689
15 388

9 037
3 076
2 621
664
15 398

368
851
1 219

422
977
1 399

479
1 097
1 576

441
1 171
1 611,21

16 493
2,2 %
46,3 %
51,5 %

16 621
2,5 %
43,9 %
53,6 %

16 964
2,8 %
45,2 %
52 %

17 009
2,6 %
44,3 %
53,1 %

56
251
4 356
179
67
12
75
1 572
714
8
55
16
1 507
246

77
224
4 292
231
53
14
96
1 468
770
12
97
14
1 474
304

66
237
3 947
214
103
17
88
1 926
871
12
66
14
1 070
301
4 917

4 901
540
14 555

5 496
588
15 210

734
601
15 184

105
257
4 741
182
76
15
80
1 763
751
3
54
18
1 050
282
3 291
404
601
559
14 234

0

105

160

170

Farlig avfall
Spillolje
Asbest
Batterier
Diverse kjemikalier
EPS og isolasjon med KFK
Impregnert trevirke
Maling, lakk og lim

33
24
76
45
1
735
126

35
13
86
48
26
772
148

50
20
89
98
18
839
147

37
23
75
83
14
800
140

Vinduer med klorparafiner
Vinduer med PCB
Vinylbelegg
Totalt

75
15
25
1 155

94
7
41
1 270

120
9
38
1 428

101
10
30
1 313

HUSHOLDNINGSAVFALL INNSAMLINGSORDNING
Henteordning fra abonnentene
Restavfall
Matavfall
Papir
Plast
Totalt
Levert til returpunkter i eierkommuner
Brukte tekstiler
Glass-/metallemballasje
Totalt
Totalt husholdningsavfall fra innsamlingsordning
Ombruk
Materialgjenvinning
Energigjenvinning

HUSHOLDNINGSAVFALL LEVERT TIL GJENVINNINGSSTASJONENE
Ordinært avfall
Dekk
Gips
Hageavfall
Hardplast
Husholdningsplast
Isopor til materialgjenvinning
Madrasser gjenvinning av metall
Metall
Papp/papir
Paller
Plastfolie
Plastkanner og kasserte avfallsdunker
Restavfall fra gjenvinningsstasjon
Store hvitevarer og kuldemøbler
Trevirke – behandlet, til energigjenvinning
Trevirke – behandlet, til materialgjenvinning
Trevirke – ubehandlet
TV, skjermer og småelektrisk
Totalt
OMGJØRAS
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HUSHOLDNINGSAVFALL forts.

2016

2017

2018

2019

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

301
921
273
1 495

383
795
342
1 520

523
845
447
1 815

468
668
381
1 516

17 205
0,0 %
52,1 %
44,3 %
3,5 %

18 000
0,7 %
49,4 %
46,5 %
4,1 %

18 427
0,9 %
49,8 %
44,7 %
5,4 %

17 063
1,0 %
57,8 %
37,1 %
5,1 %

Ombruk
Materialgjenvunnet husholdningsavfall
Energigjenvunnet husholdningsavfall
Deponert husholdningsavfall

376
16 608
16 116
598

539
16 177
17 272
738

651
16 849
17 061
990

614
17 391
15 367
871

Totalt husholdningsavfall
Ombruk
Materialgjenvinning
Energigjenvinning
Deponi

33 698
1,1 %
49,3 %
47,8 %
1,8 %

34 726
1,6 %
46,6 %
49,7 %
2,1 %

35 551
1,8 %
47,4 %
48,0 %
2,8 %

34 242
1,8 %
50,8 %
44,9 %
2,5 %

2016

2017

2018

2019

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

Mengder
(tonn)

Asbest
Aske
Behandlet treverk
Ubehandlet treverk
Betong til materialgjenvinning
Blandet avfall fra næring
Blandet avfall fra private/husholdningene
Forurenset masse til jordrenseanlegg
Rene masser jord og grus – dekkmasser
Restavfall til omlasting
Ristgods fra renseanlegg
Sand fra sandfang

79
2 230
173
76
929
644
16
3 535
15 974
1 395
212
461

143
137
269
86
3 213
672
7
76
7 094
1 467
228
246

76
172
580
80
6 390
729
2
73
9 097
6
227
120

160
304
693
123
10 528
971
7
85
12 166
0
236
173

Totalt næringsavfall levert ØRAS

25 724

13 637

17 551

25 446

Til deponi
Glass og isolasjon
Rene tunge masser til veibygging
Urene tunge masser
Totalt
Totalt husholdningsavfall levert til gjenvinningsstasjonene
Ombruk
Materialgjenvinning
Energigjenvinning
Deponi

TOTALT HUSHOLDNINGSAVFALL

NÆRINGSAVFALL
(De tyngste fraksjonene)
LEVERT NÆRINGSAVFALL
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ØRAS tar i mot avfall fra kommunene Eidsvoll,
Hurdal, Nannestad og Ullensaker

Ombruk 2,6 %

Ombruk
Deponi
Materialgjenvinning
Energigjenvinning

Energi
gjenvinning
53,1 %

Material
gjenvinning
44,3 %

HUSHOLDNINGSAVFALL FRA
INNSAMLINGSORDNINGEN 2019

Deponi 5,1 %

Energi
gjenvinning
37,1 %

Ombruk 1,0 %

Material
gjenvinning
57,8 %

HUSHOLDNINGSAVFALL LEVERT TIL
GJENVINNINGSSTASJONENE 2019

Deponi 2,5 %

Energi
gjenvinning
44,9 %

TOTALT HUSHOLDNINGSAVFALL 2019
Mottatt totalt 34 242 tonn husholdningsavfall i 2019 (423 kg/innb.)
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Ombruk 1,8 %

Material
gjenvinning
50,8 %

Abonnenter og antall besøkende på Dal Skog

ABONNENTER
Befolkning
pr. 1.1.2020

Økning befolkning
1.1.2019 til 1.1.2020

Abonnenter
pr. 1.1.2020

Eidsvoll kommune

25 436

2,1 %

11 048

Hurdal kommune

2 854

-0,3 %

1 889

Nannestad kommune

14 139

3,3 %

5 892

Ullensaker kommune

39 625

3,6 %

16 473

TOTALT

82 054

3%

35 302

SSB befolkning pr 1.1.2020

ANTALL BESØKENDE DAL SKOG

140 000
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128 500
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120000
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80000
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117 821

103 864
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Elever fra Jessheim skole og ressurssenter besøkte ØRAS i mai 2019.

ØRAS-skolen
Høsten 2003 startet Retursamarbeidet LOOP, i sam
arbeid med Norsk Renholdsverks Forening (NRF – nå
Avfall Norge AS), et landsdekkende 3-årig skoleprosjekt
der målet var å gi informasjon om avfallshåndtering
til ca.100.000 skoleelever pr år. Målgruppene ble den
gang satt til 1.-, 4.- og 9.-klassene.

4–5 personer var knyttet opp til ØRAS-skolen i 2019.
Opplegget høster begeistring blant lærerne, også fordi
undervisningen byr på mer oppdatert informasjon om
avfall og kildesortering enn det skolebøkene kan gi.
Elevene tilbys inneundervisning, konkurranse samt
omvisning på anlegget.

Fra høstsemesteret 2019, besluttet ØRAS å endre
besøkstrinnet fra 9. trinn til 10.trinn. Det betydde
i praksis at 9. trinns-elevene måtte stå over et år før
de fikk besøke anlegget i 10.klasse.

Gjennom ØRAS sitt medlemskap i LOOP Miljøskole,
kan alle barne- og ungdomsskolene i Eidsvoll, Hurdal,
Nannestad og Ullensaker kommune bestille gratis
læremateriell direkte via loop.no sine nettsider. Dette
kommer i tillegg til under visningen og omvisningen på
Dal Skog.

I løpet av disse 16 årene, har ØRAS tatt imot litt over
25.600 elever og lærere totalt til ØRAS-skolen. De
siste årene har vi ligget på ca 2000 elever årlig fordelt
på vår- og høstsemester. Elevene kommer fra vår
regions 31 kommunale skoler.
I tillegg har vi hatt besøk av elever fra:
• KAN-senteret i Nannestad
• Jessheim vgs, tilrettelagt undervisning
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ØRAS dekker de faktiske kostnadene for busstransport
for å få elevene til ØRAS-skolen

8. FARLIG
AVFALL

Vekt

lt
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La

13
12

g

jør

19

21

RUNDELLEN

20
22

p og sor t ér

ing

Stop

nto

Utk

10

33

9

RENE TUNGE MASSER

11
31

30

27

26

25

28

24

29

23

Brukerbetaling kr. 100,gjelder Rundellen samt
konteiner 32 og 33.

og

18

/v

32

14

15

er

17

bil

16

ste

Hovedport

INERT AVFALL, DEPONI

Kundemottak

1

STOPP

P r i va t b il e r

7. EE-AVFALL

8a. GULVBELEGG

8b. XPS / ISOLASJONS
PLATER FOR BYGG

4. KJØLEVARER
OG HVITEVARER

3. LEVERING
AV VINDUER

2a. VAREMOTTAK
OMGJØRAS

Gratis å levere

2.

6

5

DRIKKE
KARTONGER

Gjenvinningsstasjon Dal Skog
Slik kildesorterer du

KLÆR, SKO
OG TEKSTILER

Port 2

K jør efe
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TIL

H A G E AV FA L L

Ut

ing

Gratis å levere

34. RENE MASSER

r
kjø

Gratis å levere

35. HAGEAVFALL

Gratis å levere

36. GLASS- OG
METALLEMBALLASJE

Recycling at the Reuse
and Recycling centre

Rundellen + 32 og 33. Brukerbetaling 100,-

Trykkimpregnert trevirke
Impregnated timber

36. Glass- og metallemballasje
Glass and metal packaging

35. Hageavfall Green waste

34. Rene masser Sand, rubble, soil, turf

33. Rene tunge masser
Bricks, roof tiles, stone, Leca etc.

32. Inert avfall, deponi (tunge urene masser, og
porselen, keramikk, isolasjon, ildfast glass
og andre glassting) Mixed materials, concrete
with steel rods, tiles on plaster board, and china,
ceramic, insulation, fireproof glass and other
things made of glass.

31. Fiberplater i tre (Huntonitt, MDF, tak-ess,
asfaltplater, vindplater, laminat, baderomsog benkeplater) Fiberboard

28. Stoffmøbler og madrasser
Furniture and mattresses

26. Porselen, keramikk, isolasjon, ildfast glass
og glassting (inert avfall, deponi) China,
ceramic, insulation, fireproof glass and other
things made of glass

23. Dekk Tires

21.+25. Metall Metal

20. Hardplast Hard plastic products

19. Gjennomsiktige kanner Plastic cans

18.+24. Brennbart avfall etter sortering
Inflammable waste

17. Plastfolie Plastic foil / wrapping

16. Plastemballasje Plastic packaging

15.+22. Papp / papir Cardboard and paper

14. Hvit isopor White styrofoam

13. Gips Plaster board

12.+29. Ubehandlet treverk
Untreated timber

11.+30. Behandlet treverk
Treated timber

10. Fiberplater i tre (Huntonitt, MDF, tak-ess,
asfaltplater, vindplater, laminat, baderomsog benkeplater) Fiberboard

9.+27.

8b. XPS / isolasjonsplater for bygg
Extruded polystyrene

8a. Gulvbelegg Vinyl flooring

8. Farlig avfall Hazardous Waste

7. EE-avfall
Waste electronic and electrical equipment

6. Klær, sko og tekstiler
Clothing, textiles and shoe banks

5. Drikkekartonger Beverage cartons

4. Kjølevarer og hvitevarer
Large electrical appliances

3. Levering av vinduer Windows

2a. Varemottak OMGJØRAS Delivery to store

2. OMGJØRAS Second-hand shop

1. Kundemottak Customer service

ORDLISTE / VOCABULARY

createurene.no

Miljøstasjon Dal Skog
Tlf 63 92 78 80
firmapost@oeras.no
www.oeras.no

