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På riktig vei for miljøet
I 2017 ble for første gang under 20 prosent av avfallet
på Hedmarken restavfall. Det er et mål det har vært
jobbet for i flere år. Takket være god sortering hjemme
hos hver hedmarking, er målet endelig nådd! Dette
er resultater som også vekker oppsikt nasjonalt. Det
forteller oss at vi har gode renovasjonsløsninger i vårt
område. Vi skal jobbe videre for å finne enda bedre
løsninger for innbyggere og miljøet i tiden som kommer.
Resultatene viser også at tiltakene som er gjort for
å nå målene fungerer. I 2017 ble effekten av å innføre henting av glass- og metallemballasje og papir/
drikkekartong hjemme synlig. Ett år med ordningen
førte til at mengden restavfall sank med 7,9 prosent
sammenlignet med samme periode året før. Samtidig
økte mengden glass- og metallemballasje og papir/
drikkekartong.
Sirkula jobber hver dag for å ta vare på miljøet og
ressursene vi har til rådighet på jorda. Derfor er det
også gledelig å se at vi har klart å redusere utslippet av
klimagasser i Sirkula med over 1000 tonn sammenlignet med 2016. Mye av det skyldes nye renovasjonsbiler som går på biogass, som er laget av matavfall og
biomasse fra avløp. Dette er et eksempel på at avfallet
vi henter inn fra husstandene er en ressurs som kan gi
god nytte videre.
2017 var også et utfordrende år. Renovatøren RenoNorden fikk store problemer og gikk konkurs i september. Problemene hadde vært kjent over en periode,
og en midlertidig avtale med Nortransport var på plass
da konkursen var et faktum. De tok raskt og smertefritt over innsamlingen av avfall på Hedmarken. De
ansatte i Sirkula har også stått på og gjort en god jobb i
en krevende periode.
I desember 2017 kom EU til en foreløpig enighet
om reviderte avfallsregelverk. Det vil bli stilt krav om
at materialgjenvinningsgraden skal økes i årene som
kommer. Det vil også gjelde for oss her på Hedmark-

Grethe Olsbye, administrerende direktør i Sirkula IKS.

en. For å få til det må nye ombruks- og gjenvinningsløsninger på plass. Planleggingen av kretsløpspark
med senter for ombruk på Gålåsholmen i Hamar har
pågått i 2017 og vil fortsette i 2018.
Sirkula skal fortsette å jobbe for de gode løsningene
for ombruk og gjenvinning av avfall på Hedmarken.
Å se at det som har blitt gjort gir resultater, gir inspirasjon til å stå på for å bli enda bedre i årene som
kommer.

Grethe Olsbye
administrerende direktør
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For første gang er andelen avfall som ikke blir restavfall på over 80 prosent. Henting av glass- og metallemballasje
og papir/drikkekartong hjemme, har bidratt til det.
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Om virksomheten
Sirkula henter avfall fra rundt 42 000 abonnenter og
rundt 8 000 fritidsboliger i eierkommunene Hamar,
Ringsaker, Stange og Løten. Innbyggerne kan i tillegg
benytte seg av Sirkulas til sammen seks gjenvinningsstasjoner.
På to avfallsanlegg drives ulik avfallsaktivitet primært
knyttet til husholdningsavfall. Selskapet har også ett
nedlagt deponi, ett deponi i avslutningsfasen og ett
deponi i drift. Gjennom å tilby godkjente deponitjenester bidrar Sirkula til kortreist og miljøriktig
løsning på avfall som fortsatt skal til deponi. Like
viktig for miljøarbeidet er selskapets tilbud om mottak
av miljøfarlig avfall fra husholdninger og mindre
næringsvirksomheter.
Sirkula er ISO:14001 sertifisert.

Strategisk kjerne
Sirkula styrer etter tre overordnede målsettinger for
sin virksomhet. Virksomheten skal drives miljøriktig,
kostnadseffektivt og lønnsomt.
Selskapets ambisjon er at vi i 2020:
• har etablert et senter for gjenbruk
• har økt materialgjenvinningsgraden slik at vi når
EU målsettinger i 2025 og utnytter verdiene i
avfallet bedre
• stiller krav til avfallsløsninger på linje med annen
infrastruktur når reguleringsplaner godkjennes
• har anlegg og tjenester som er konkurransedyktige
og effektive

Visjon
Visjonen til Sirkula er «Vi gir alt avfall høyere verdi».

Verdigrunnlag
Sirkula sine verdier er miljøbevisst, engasjert, troverdig og framtidsrettet.

Sirkulas strategiske kjerne
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Organisering
Sirkulas representantskap

Styre

Representantskapet er Sirkulas øverste organ.
Representantskapet består av 8 medlemmer, med to
fra hver eierkommune.
Disse utgjør Sirkulas representantskap fra mars 2016
til 2019 (eierandel i parentes):

Nina Myren Sortehaug
Arne Olav Loeng
Karianne Eide Longva
Kristin Børresen
Harald Romstad
Pierre Johannisson
Britt Solvår Morken

Ringsaker (41 %)
Odd-Hermann Roel Børke - ordfører
Anita Ihle Steen
Hamar (30 %)
Katrine Aalstad
Geir Byberg

styreleder
nestleder

ansattvalgt
ansattvalgt

Sirkulas ledelse pr. 31.12.17
Grethe Olsbye
Espen Skogly
Terje Dahl
Carina Rogstad Skår
Helge Alm
Una Lund
Oddvar Fauske

Stange (21 %)
Nils A. Røhne
Aasa Gjestvang
Løten (8 %)
Bente Elin Lilleøkseth
Kjell Ingar Olsen

Organisasjonskart Sirkula

administrerende direktør
rådgiver
Innsamlingsavdelingen
økonomisjef
Produksjon
Deponi
Utviklingsavdelingen

Adm. direktør

Økonomi

Utvikling

Administrasjon (Hias)

Innsamling

Produksjon

Deponi

Husholdning/fritid

K- HMS/drift felles

Transport

Heggvin avfallsanlegg

Gjenvinningsstasjoner

Gålåsholmen avfallsanlegg

Farlig avfall
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Datterselskaper

Sirkulas eierskap i andre virksomheter

kroner. Resultatet var knyttet til utbytte fra Østlandet
Gjenvinning.

Sirkula Næring
Hovedaktivitet i Sirkula Næring AS har i 2017 vært
utbygging av VA-ledninger fra Trehørningen til
Sirkulas tomt på Gålåsholmen. Det ble inngått en
utbyggingsavtale med Hamar kommune og Dobloug
entreprenør for utbygging av ledningene.
I mai 2017 ble det gjennomført en opprensking av
elveløpet i Flagstadelva, som renner forbi tomten.
Dette skal hindre oversvømmelser ved en eventuell
flom.
I dag rommer tomten et hageavfallsmottak for husholdningene, samt produksjon av kompost og jord fra
biomasse fra Hias sitt renseanlegg og hageavfall fra
Sirkulas gjenvinningsstasjoner. I tillegg er fyllestasjonen for biogass, som ble åpnet i januar 2017, plassert
på tomten.
Videre er det planlagt etablering av en kretsløpspark og hovedkontor for Sirkula IKS sin administrasjon. Gjennom å etablere en kretsløpspark hvor
mer av det som nå går som avfall på gjenvinningsstasjonene enten blir brukt på nytt som det er,
reparert eller materialgjenvunnet, vil kretsløpsparken
bli et viktig bidrag i regionens arbeid med å ta vare på
jordas ressurser.
Sirkula Næring Tomteselskap AS eier tomten på
Gålåsholmen.
I 2017 hadde Sirkula Næring AS 0,6 millioner kroner
i inntekter og et resultat etter skatt på 1,46 millioner

Heggvin Alun AS
Heggvin Alun AS eies 50 prosent av Sirkula IKS og 50
prosent av Norsk Gjenvinning M3 AS. Selskapet har i
2017 bygd ut et nytt deponi for alunskifer på Heggvin.
Deponiet sto ferdig i desember 2017. Det er mye alunskifer i regionen. De nærmeste årene skal det bygges
mye infrastruktur (vei/bane). Med det nye deponiet
har vi nå en regional løsning for å ta hånd om avfallet.

Mjøsanlegget
Sirkula IKS eier 30,3 prosent av Mjøsanlegget på
Lillehammer. Andre eiere er GLØR IKS, Horisont IKS,
SØIR IKS og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.
Mjøsanlegget er det regionale behandlingsanlegget for matavfall. På anlegget gjøres matavfallet
om til drivstoff av biogass, kompost til jordproduksjon og våtgjødsel til landbruket. Anlegget ble utbedret
og bygget ut i 2016 og kan behandle 30.000 tonn avfall
og produsere biogass tilsvarende 2,7 millioner liter
diesel. Selskapet omsatte i 2017 for 33,2 millioner kroner og hadde et negativt resultat på 2 millioner kroner.
Selvkostfondet er etter 2017 på minus 3,6 millioner
kroner.
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Innhold

På tomten på Gålåsholmen er det mottak for hageavfall og det produseres jord og
kompost herfra. Videre er det planlagt bygging av kretsløpspark på tomten.
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Avfallsplan 2013-2020
Resultater

Sirkulas eierkommuner har satt opp målsettinger for avfallshåndtering i avfallsplanen
2013-2020. Her er noen resultater for 2017.
Førende for kommunenes avfallsplan er avfallshierarkiet. Denne omvendte pyramiden viser prioriteringene i avfallspolitikken, både nasjonalt og internasjonalt.

«Økning i mengde husholdningsavfall i prosent skal
være lavere enn gjennomsnittet for hele landet.»
I 2016 var gjennomsnittlig nedgang i avfallsmengde
på 1 prosent for Norge, mens den økte med 0,9
prosent i det området Sirkula betjener. I 2017 var det
en økning på 1,1 prosent for Sirkula. Tallene for 2017
på landsnivå foreligger ikke.
«Andel restavfall levert til energiutnyttelse, eksklusive matavfall, skal innen 2015 ikke være mer enn
20 prosent av innsamlet mengde husholdningsavfall,
fritidsbebyggelse inkludert. Det er mål om ytterligere
reduksjon fram mot 2020.»
Henting av glass-/metallemballasje og papir hjemme
hos husholdningene ble satt i drift 1. oktober 2016 for
å redusere restavfallsmengder. Det har hatt en effekt.
Andelen restavfall til energigjenvinning sank fra
20,8 prosent i 2016 til 19,4 prosent i 2017. Dette er en
nedgang på 1,4 prosent i forhold til 2016. Målet om
mindre enn 20 prosent restavfall til forbrenning innen
2015, ble ikke nådd. Men nå ligger det godt under 20

Foto: Karine Bogsti

Ved inngangen til 2017 ble det tatt i
bruk renovasjonsbiler med biogass
som drivstoff.
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Foto: Asgeir Høimoen

prosent. Det jobbes for ytterligere reduksjon fram mot
2020.

biogass på renovasjonsbilene som utfører innsamlingen. Se også tabell under.

«Andel restavfall fra fritidsbebyggelse skal reduseres
betydelig. »
Andel restavfall fra fritidsbebyggelse sank fra 62,6
prosent i 2016 til 58,9 prosent i 2017. Dette skyldes
primært nedgang i restavfall på Sjusjøen som følge av
adgangskontroll.

«Innsamlet mengde farlig avfall fra husholdninger
skal øke fram mot 2015 i forhold til 2011-nivå.
Mengde farlig avfall i restavfallet skal minst halveres
og være under 50 tonn per år innen 2015.»
Innsamlet mengde farlig avfall fra husholdninger
økte fra 1 189 tonn i 2011 til 1949 tonn i 2017. Basert på resultater fra en plukkanalyse gjennomført
i 2015/2016, ser det ut til at mengde farlig avfall i
restavfallet ligger på samme nivå i 2016 som i 2010.
Plukkanalysen viser at det årlig kastes rundt 81 tonn
farlig avfall i restavfallet.

«Utslippet av klimagasser på grunn av avfallshåndteringen skal reduseres i forhold til dagens nivå fram
mot 2020.»
Sirkula hadde et totalt klimagassutslipp på 5 507 tonn
CO2 ekvivalenter i 2017. Det er en nedgang på 1025
tonn i forhold til 2016. Nedgangen skyldes overgang til

Klimaregnskap
for 2015 til 2017.
Endringene i
klimagassutslipp
henger sammen
med avfallsmengder. Større
mengder papir og
glass- og metallemballasje som
følge av ny innsamlingsordning
førte til lavere
utslipp i 2017 ifht
tidligere år.
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«Kundetilfredsheten skal være bedre enn gjennomsnittet for de kommuner og selskaper som deltar i
Avfall Norges benchmarking.»
Gjennomsnittlig score på ureflektert kundetilfredshet
for de selskapene som deltok i Avfall Norges benchmarking i 2016, var 83 poeng. Sirkula oppnådde en
score på 82 poeng (80 i 2014). Det gjennomføres ny
benchmarking våren 2018. Resultatene fra denne er
ikke klare ennå.

utfordringen sett i forhold til universell utforming.
Småsamlerne er nå fjernet.

«Gebyrene skal være lavest mulig med utgangspunkt
i oppfyllelse av mål i denne planen og ikke høyere
enn gjennomsnittet i de kommuner og selskaper som
deltar i Avfall Norges benchmarking.»
Resultatet fra Avfall Norges benchmarking gjennomført i 2016 basert på 2015 tall, viser at Sirkula hadde
en kostnad per abonnent som var lavere enn gjennomsnittet for de selskapene som deltok i
benchmarkingen. Det gjennomføres ny benchmarking
våren 2018. Resultatene fra denne er ikke klare ennå.

«Eksisterende anlegg og oppsamlingsløsninger skal
tilfredsstille kravene til universell utforming innen
2015.»
En gjennomgang av innsamlingsordningene i
forbindelse med utarbeiding av gjeldende avfallsplan,
konkluderte med at småsamlerne var den største

Universell utforming er viktig på Sirkulas anlegg. Her
er gjenvinningsstasjonen på Stavsberg
Foto: Karine Bogsti
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Innsamlingsordningen i 2017
I januar 2017 var det oppstart på ny kontrakt for
innsamling av avfall. RenoNorden tok over fra årsskiftet, etter at Nortransport hadde hatt kontrakten for
innsamling av avfall på Hedmarken i en årrekke.
Året ble preget av problemene i RenoNorden, først
utfordringer med avfallsinnsamling i oppstarten, før
RenoNorden til slutt gikk konkurs i september. Da
konkursen var et faktum, hadde Sirkula allerede fått på
plass en midlertidig beredskapsavtale med Nortransport. Denne avtalen gjorde at innsamlingsordningen
kunne fortsette uten opphold.
Økonomisk påførte RenoNorden-saken selskapet
merkostnader på 4,3 millioner kroner i 2017, noe som
bidro til at resultatet for husholdning ble dårligere enn
budsjettert.
I etterkant av oppstartsproblemene RenoNorden
hadde i starten av året, bestilte Sirkulas eierkommuner
en kontroll av anskaffelsen og oppfølgingen av Reno-

Norden. Denne konkluderte med at Sirkula hadde
opptrådt på en tilfredsstillende måte. Også Arbeidstilsynet gjorde et tilsyn hos Sirkula. De konkluderte
også med at Sirkula hadde hatt en god oppfølging av
RenoNorden.
Den midlertidige kontrakten med Nortransport
strekker seg til mars 2019. På bakgrunn av prosess i
2017 ble det i starten av 2018 bestemt at Sirkula skal ta
over innsamlingen i egenregi.

Sirkula tar over innsamlingen av avfall i egenregi fra
2019.
Foto: Asgeir Høimoen
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Ny innsamlingsordning gir effekt
2016 til 30. september 2017, var det en nedgang på
7,9 prosent på restavfall sammenlignet med samme
periode et år tidligere. Dette inkluderer avfall som er
samlet inn hjemme og avfall som er levert til gjenvinningsstasjonene. I samme periode økte glass- og
metallemballasje med 36, 3 prosent, mens papir og
drikkekartong økte med 11,7 prosent.
Totalt sett var det en økning på 2,7 prosent i den
totale avfallsmengden i perioden.

De 20 år gamle småsamlerne ble avviklet i
2016. I stedet fikk alle husstander en
beholder til papir og en til glass- og metallemballasje hjemme. Gjennom 2017 så man
effekten av endringen.
Etter at endringene er iverksatt, henter Sirkula nå
glass- og metallemballasje og papir/drikkekartong i
tillegg til plast, matavfall og restavfall hos abonnentene. Ordningen ble igangsatt fra oktober og november 2016.
Målet med ordningen var å få ned restavfallsmengden. Effekten av innsamlingsordningen så man
først i 2017. Og den har vært betydelig. Fra 1. oktober

Innsamling av glass- og metallemballasje og papir/drikkekartong
hjemme, har gitt gode resultater i 2017.

Foto: Asgeir Høimoen
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Foto: Karine Bogsti

Fra oktober 2016 til utgangen av september 2017, var det en nedgang på 7,9 prosent på restavfall sammenlignet med
samme periode et år tidligere.

Foto: Karine Bogsti

Effekten av å ha flere beholdere hjemme er god. I Sirkulas område er det i dag beholdere for glass- og metallemballasje, matavfall, papir/drikkekartong og restavfall, samt en pose for plastemballasje.
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Biogass reduserer utslipp
Utslipp av klimagass knyttet til drivstoff, gikk ned
med 855 tonn CO2 ekvivalenter i 2017 sammenlignet
med året før.
Biogassen er framstilt av restressurser fra matavfallet
i regionen og biomasse fra Hias sitt renseanlegg. Dette
er lokal verdiskaping og utnyttelse av restressurser
i avfallet, som er bra for miljø og helse; vi reduserer
forbruket av fossilt drivstoff (diesel), utslippet av klimagasser blir mindre og nærmiljøet får mindre utslipp
av partikler.

2. januar 2017 åpnet Sirkula i samarbeid med
AGA en fyllestasjon for biogass på Gålåsholmen i Hamar. Biogassen lages av matavfall
og biomasse.
Stasjonen har egne fyllepunkt for 14 renovasjonsbiler.
I tillegg er det ved anlegget en pumpe som er allment
tilgjengelig.
Sirkulas nye renovasjonsbiler som går på biogass,
har bidratt til et betydelig redusert klimagassutslipp
gjennom 2017. Sirkulas klimaregnskap for 2017 viser
et totalt klimagassutslipp på 5 507 tonn CO2 ekvivalenter. Det er en nedgang på 1025 tonn sammenlignet
med 2016. Bruken av biogass på renovasjonsbilene
bidrar til en stor del av dette.

Foto: Karine Bogsti

På fyllestasjonen på Gålåsholmen fyller renovasjonsbilene opp tanken gjennom natten, slik at de er klare med full tank da
renovatørene skal i gang med rutene om morgenen.
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På Mjøsanlegget i Lillehammer behandles matavfall fra regionen og blir til blant annet biogass.

Foto: Karine Bogsti

Fyllestasjonen er etablert i samarbeid med AGA som selger og leverer gassen.
Gassen er laget av blant annet matavfall og avløp fra Hedmarken.
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Deponivirksomhet
Det er mye alunskifer på Hedmarken. Rett før jul
2017 sto det nye alunskiferdeponiet på Heggvin
klart. Det gir en regional løsning for å ta hånd om
avfallet som oppstår, blant annet under de store
samferdselsprosjektene i regionen.
Det nye deponiet ble bygget gjennom høsten 2017 og
er klart til å ta imot de første lassene fra begynnelsen
av 2018.
Gjennom året har det blitt jobbet med driftsforberedelser til oppstart av det nye deponiet. Før alunskiferdeponiet på Heggvin kom på plass, har det bare vært
to andre deponier for alunskifer i Norge. Med deponi
på Heggvin kan entreprenører i området spare mange
kilometer i transport.
Det har skjedd flere ting på deponi i løpet av 2017.
På tampen av 2016 ble deler av en ny deponicelle for
ordinært avfall åpnet. Til sommeren 2017 sto hele den

nye deponicellen klart for mottak. Den nye cellen for
ordinært deponi er på 32 mål.
Prosjektet med å avslutte tidligere deponi har fortsatt
i 2017. I løpet av året ble gassemisjonen fra tidligere
deponiceller kartlagt. Det ble også foretatt en vurdering av det eksisterende gassanlegget. Det ble åpnet en
dialog med fylkesmannen angående overdekking av
deponiet i forbindelse med avslutningen. Arbeidet
med å avslutte tidligere deponiceller vil fortsette også
i 2018.

Foto: Una Lund
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Årsberetning 2017
Sirkulas virksomhet
Sirkula IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som er eid av kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Selskapet er organisert som et IKS (interkommunalt selskap) etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet
driver forskjellige anlegg og tekniske installasjoner i alle eierkommunene, og har sitt hovedkontor i Hamar kommune.
Formålet med Sirkula IKS (selskapet) er å anlegge, eie og drive kommunaltekniske fellesanlegg for renovasjon i de
deltakende kommuner etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, konsesjonsvilkår, samt rammevilkår fastsatt av kommunene. Hvilke anlegg som til enhver tid er fellesanlegg skal framgå av «Kommunedelplan for avfall»
eller vedtak i representantskapet.
Selskapet skal også forvalte og drive innsamlingsordningen for ordinært husholdningsavfall i de deltakende kommuner i henhold til felles avfallsplan og etter avtale med den enkelte kommune, for så vidt det gjelder kvalitetskrav
og omfang på tjenesten. For denne tjenesten er selskapet gitt enerett, og kan meddele deler av denne eneretten
videre til andre selskap når disse er etablert for mottak eller behandling av husholdningsavfall.
Etter anmodning fra en eller flere av de deltakende kommuner kan selskapet utøve forvaltningsmyndighet og påta
seg andre oppgaver som faller naturlig innenfor sitt virksomhetsområde. Slike oppgaver skal reguleres i avtaler
med den eller de kommuner oppgavene gjelder. Utøvelse av fjell- og fritidsrenovasjon er en slik tjeneste.
Når dette fremmer selskapets kompetanse eller gir beregnede tekniske/ økonomiske driftsfordeler i tilknytning til
kjernevirksomheten kan selskapet, eller heleide datterselskaper av selskapet:
• etablere andre selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning alene eller i samarbeid med
andre,
• opprette samarbeid med andre kommuner eller IKS, og
• påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskap
Etablering av selskaper, alene eller sammen med andre, krever vedtak i representantskapet. Næringsvirksomhet ut
over selvkostområdet skal ikke innebære vesentlig risiko.
Selskapet skal innenfor eget virksomhetsområde vurdere rammebetingelser, trender og utviklingstrekk innenfor
avfallssektoren, og kan framlegge begrunnede forslag til endringer av Selskapsavtalen når situasjonen tilsier det.
Gjennom det heleide datterselskapet Sirkula Næring AS har Sirkula IKS organisert det vesentligste av skattepliktig
og risikoutsatt virksomhet, men næringsaktiviteter tilknyttet renovasjon ligger også delvis i morselskapet. Siden
2012 er denne aktiviteten håndtert som egen avdeling og underlagt skatteplikt.
I tillegg eier Sirkula IKS 30,3 % av Mjøsanlegget AS og 50 % av Heggvin Alun AS. Mjøsanlegget AS er et behandlingsanlegg for matavfall på Lillehammer og eies sammen med andre avfallsselskaper i regionen. Heggvin Alun
AS er et alunskiferdeponi på Heggvin avfallsanlegg og eies sammen med Norsk Gjenvinning M3 AS.
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Resultat, utvikling og risiko
Sirkula IKS har i hovedsak inntekter fra innsamling av husholdningsavfall og drift av gjenvinningsstasjoner og
avfallsanlegg i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.
Inntektene fra husholdningsrenovasjon er regulert gjennom særlovgivning og forskrifter («Lov om forurensning») og skal være til selvkost etter «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester».
Utvikling i selvkost har vært slik:

Selvkostgrad dette året
Saldo selvkostfond 01.01
Årets avsetning til fond (+)/ bruk av fond(-)

2013

2014

2015

2016

2017

98,60%

92,00%

86,70%

88,60%

101,40%

7 446

6 159

-2 555

-15 568

-27 773

- 1 483

-8 870

-12 839

-11 843

1 420

Kalkulatorisk rente på fond

196

155

-174

-362

-536

Saldo selvkostfond pr 31.12

6 159

-2 555

-15 568

-27 773

-26 889

Sirkula IKS har i 2017 hatt en omsetning på 151,1 mill. kr, og et regnskapsmessig overskudd før skatt på ca. 5,1
mill. kr. Overskuddet etter skatt var på ca. 4,2 mill. kr og overføres i sin helhet til egenkapitalen. Egenkapitalandelen er på 9 % ved utgangen av 2017. For å oppnå en forsvarlig likviditet er selskapet avhengig av å lånefinansiere alle
investeringer.
Konsernet har hatt en omsetning på 151,5 mill. kr, og et regnskapsmessig overskudd etter skatt på 4,9 mill. kr.
Egenkapitalandelen i konsernet er på 13,7 %.
Siden prisene i eierkommunene er basert på selvkost, vil risikoen knyttet til fremtidige resultater i Sirkula IKS
være liten. Selvkostgraden er rentesensitiv, hvilket innebærer at større svingninger i rentemarkedet får konsekvenser for prisen Sirkula kan levere sine tjenester til. Dette vil være uavhengig av lånebelastningen.
Eventuelle usikkerheter for øvrig er først og fremst knyttet opp mot endringer i eksterne rammebetingelser. Konsekvensen av slike endringer vil imidlertid i hovedsak være endrede priser til kunder, ikke endringer i selskapets
resultat og balanse.
Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser. Eierkommunene utgjør
også det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet. Eierkommunenes andel av omsetning og kundefordringer
pr 31.12.17 utgjorde henholdsvis 72 % og 63 %. Kredittrisikoen anses derfor som lav. Selskapet er til en viss grad
eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2017 er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for
fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø
Selskapet er opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Selskapet arbeider aktivt med rekruttering, gir
støtte til videreutdanning, deltar i traineèordning og tilbyr tiltaksplasser. Gjennom året har det vært åtte ansatte på
ulike tiltak. I 2017 fikk også selskapets første lærling fagbrev i gjenvinningsfaget.
I 2017 har det vært 8 ulykker med personskade, hvorav to medførte sykemelding. 18 ulykker og farlige situasjoner
er rapportert. Totalt sykefravær i 2017 var 5,8 %, hvorav 4,2 % var langtidsfravær.
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Likestilling og mangfold
Selskapet hadde 49 ansatte ved utgangen av 2017. Av disse er 18 kvinner og 31 menn. Det er ikke satt i gang
spesielle tiltak for å fremme likestilling i 2017. Ved ansettelser til avdelinger hvor ett kjønn er underrepresentert,
foretrekker selskapet dette kjønn dersom kvalifikasjoner for øvrig er like.

Ytre miljø
Sirkula IKS er en miljøbedrift og bidrar til det ytre miljø på renovasjonssiden. Virksomheten er underlagt lovverk
og konsesjonsvilkår som selskapet opererer innenfor. Selskapet er sertifisert etter ISO 14001, og arbeider kontinuerlig med forbedringer i et miljøperspektiv. Det utarbeides hvert år egen Klima- og miljørapport og et klimaregnskap. Selskapet har i tillegg egen energipolitikk som ble revidert i 2015.

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter et riktig bilde av virksomhetens resultat
for 2017 og økonomisk stilling ved årsskiftet. Styret ønsker å understreke at selskapet ved utgangen av 2017 har et
ikke-balanseført estimatavvik for pensjon på 11,5 mill. kr. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt
som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Med bakgrunn i overstående er årets regnskapsoverskudd
anbefalt overført til egenkapitalen.

Forskning og utvikling
Selskapet utvikler sine anlegg og løsninger for å oppnå god utnyttelse av ressursene som samles inn. Det planlegges
bygging av en kretsløpspark med vekt på å realisere muligheter for ombruk før gjenstander blir kategorisert som
avfall. Det arbeides også med utvikling av jordprodukter basert på biomasse og hageavfall.

Styrets arbeid
14 styremøter ble avholdt i 2017, hvorav 8 ekstraordinære. Styret har også gjennomført en studietur til Eskilstuna
i Sverige med aktuelle løsninger for kretsløpsparken som tema. Viktige saker i 2017 var kontrakt for innsamling
av husholdningsavfall og tomtespørsmål på Heggvin. Spesielt har utfordringene med kontrakt for innsamling av
husholdningsavfall krevd ekstraordinære møter.
I 2017 ble det avholdt 6 møter med Representantskapet, hvorav 3 ekstraordinære. Det er styrets oppfatning at
representantskapet og eierne, gjennom ordinær rapportering og involvering, er godt informert om selskapets status
og investeringsbehov de nærmeste årene.
Styret takker de ansatte for godt arbeid i 2017.
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