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2020 ble det året hvor vi  fort virkelig fikk kjenne på hvor samfunnskritisk
avfallsinnsamlingen er. Ordet beredskap ble plutselig ikke bare noe vi måtte
forholde oss som planer på papir. Beredskap måtte brått tenkes i alle ledd,
også i praktisk gjennomføring på en helt annen måte.

For oss, som for resten av samfunnet, kom Covid19 kastet på. Med usikkerhet
knyttet til både et lokalt og internasjonalt marked på nedstrømsløsninger
som tidvis var under sterkt press. Andre "nye" ord som kohorter, fjernarbeid,
innreisekarantene, smittekarantene med mer fikk også vi kjenne på.

Vi var, og er for øvrig fortsatt ikke, rigget for en firedobling av besøk på
miljøstasjonen. Vi var heller ikke rigget for at våre sjåfører og
renovasjonsmedarbeidere måtte i karantene, eller at vårt kundesenter måtte
styre butikken fra hjemmekontor.

Men takket være en fantastisk innstilling fra alle våre ansatte i et år hvor det
har vært et enormt stort arbeidspress på hele organisasjonen, med, til dels,
stort fravær og utfordringer også på mange andre plan. Opplever jeg at alle
innser hvilken situasjon vi har stått i, og alle har gjort en formidabel innsats
for å få hjulene til å gå rundt.

Vi har sannsynligvis gjort feil i året som har gått. Da det har vært behov for å
ta mange og raske avgjørelser på kort tid. Men alt i alt er jeg overbevist om
at vi har kommet meget godt gjennom året, uten at våre innbyggere har
merket spesielt mye til vår pressede situasjon.

Det store presset har ført til at vi ikke har klart å holde så stort fokus på de
målene vi har hatt for forbedringer som vi skulle ønske. Men det fokuset
kommer tilbake med full kraft. 

Når vi nå avslutter 2020, og entrer 2021 gjør vi det ikke med blanke ark. Vi har
lært utrolig mye av det vi har stått i, og tar med oss denne lærdommen
videre i arbeidet med å sikre trygg og god håndtering av avfallet vårt.

Med vennlig hilsen

Johan Jørgen Fossli
Daglig leder
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Det bratte året 2020 er historie. Det har vært
et år som har brakt både utfordringer og
løsninger med seg. LiBiR gjengen kan være
stolte av å ha kommet såpass helskinnet
gjennom et trøblete år.



Økning i totale restavfallsmengder levert.
Vi skulle gjerne sett en nedgang, men
mye kan sannsynligvis forklares med
Covid19.

4 %

Nøkkeltall
Økonomiske nøkkeltall omhandles i eget kapittel for årsoppgjør. Men her er litt andre
viktige tall for selskapet.

Innbyggere

16300
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Abonnenter husholdning

6052
Abonnenter hytte

2492
Abonnenter septik

1750

Renovasjonsgebyr
(normal gebyr)

4455,-
Renovasjonsgebyr

(Hytte)

2305,-
Hjemmekomposterere

 

410
Hjembesøk

150 000 +

Årsverk(ansatte)

20(28)
Kvinner

3
Menn

25
Sykefravær :-(

10 %

Restavfall 
(Innsamling)

1577 t
Restavfall 

(Hytte)

1490 t
Restavfall 

(Miljøstasjoner)

1150 t
Husholdningsavfall 
(Energigjenvunnet)

3923 t

6 %10 % - 4 %

2 %
Økning i totale avfallsmengder levert.
Dette indikerer at vi har blitt litt dårligere
til å sortere i 2020 :-(



VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap (LiBiR) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene 
Lillesand og Birkenes.
Selskapet har som formål å planlegge, anlegge og drive fellesanlegg for mottak og behandling av 
avfall og kloakkslam i de to kommunene i henhold til de forpliktelser som fremgår av forurensningsloven. 
Videre skal LiBiR IKS samordne og utføre innsamling og transport av avfall og slam i de to kommuner.

Selskapet kan også tilby sine tjenester til næringslivet. Selskapet kan søke eierskap og/eller etablere
selskaper som har tilknytning til selskapets øvrige drift.

Selskapet driver etter en driftsavtale fra Statsforvalter i Agder, miljøavdelingen. Selskapets 
hovedanlegg og kontoradresse er Birkelandsveien 167. Selskapets ansvarsområde er behandling og 
innsamling av avfall og slam i kommunene Lillesand og Birkenes.

FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultatregnskapet og balanse gir et 
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2020 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Selskapet oppnådde et resultat i 2020 på kr. 2 200 488, mot et resultat på kr. 5 631 707 året før. Det har
vært reduksjon i både driftsinntekter og finansinntekter. Dette er en forventet utvikling grunnet mindre
videresalg av administrative tjenester til datterselskap, samt lavere omsetning og utbytte fra datterselskap. 
Det er for 2020 brukt  Kr. 628 970,- på selvkostfond husholdning, og innbetalt Kr. 51 247,-. på 
selvkostfond slam. Se forøvrig regnskap med note 14, som omhandler selvkost.
Selskapet har pr. 31.12.2020 en bokført egenkapital på Kr. 24 420 515, total balansesum er på kr. 
59 988 907. Selskapets styre er tilfreds med denne utviklingen. Likviditeten ansees som 
tilfredsstillende.

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Arbeidsmiljøet ansees som godt. Sykefraværet har ligget på 10% , et nivå som er noe høyere enn 
fjoråret(6%), og over selskapets mål. Det vil i 2021 arbeides aktivt for å redusere sykefraværet. Det har ikke
blitt rapportert om noen alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Selskapet er til en hver tid oppmerksom på utfordringer knyttet til likestilling, og er bevisst 
disse utfordringene

YTRE MILJØ
Selskapet har et omfattende miljøprogram i samarbeid med Cowi AS. Miljøovervåkningen av anlegget 
skjer kontinuerlig med kvartalsmessig oppfølging og årsrapport som sendes til miljøvernmyndighetene.

LILLESAND, den 16.06.2021
Halvor Nes                                     Magne Nicolaisen                               Siren Thorvaldsen
Styrets leder                                   Nestleder                                            Styremedlem

STYRETS ÅRSBERETNING
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DATTERSELSKAP

LiBiR har en eierandel i selskapet på 6,45%
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Takk for 2020, så gleder vi oss til å
fortsette 2021 i god fart

K O N T A K T
LiBiR IKS

Birkelandsveien 167
4790 Lillesand

Tlf: 37 26 96 50

www.libir.no
post@libir.no


