
 

                             

 

 

 

Eierkommunene i Iris Salten IKS 
 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 6.10.2017 
 
 
 
INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 
 
 
Det vises til tidligere berammelse, og innkalles med dette til representantskapsmøte i Salten Brann IKS, Iris 
Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. 
 
 
 Fredag 10. november på i Hovedredningssentralens lokaler -   Jakhelln Brygge.    
 
 
09.00  Presentasjon av HRS med demo og omvisning.    
10.00- 10.10 Pause  
10.10- 11.30 Representantskapsmøte i Salten Brann.  
11.30- 12.00 Lunsj.  
12.00- 13.30 Representantskapsmøte i Iris Salten IKS:  
13.30- 13.40 Pause.  
13.40- 15.10 Representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten.    
 
 
 
Iris Salten IKS   Helse og miljøtilsynet Salten IKS  Salten Brann IKS  
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   Katalin Nagy    Per Gunnar Pedersen 
Administrerende direktør  Daglig leder    Brannsjef  
(sign)     (sign)     (sign) 
 
 
 
Kopi  med vedlegg til:  Varamedlemmene i representantskapet 
    Styret med varamedlemmer 
    Revisor  
    Salten regionråd 
    Salten Kommunerevisjon 
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Eierkommunene i Iris Salten IKS 
 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 6.10.2017 
 
 
Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. 
 
 
I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte 
 
 Fredag 10.november. 2017 kl. 12.00 i Hovedredningssentralen sine lokaler.  
 
Sak 17/13 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
Sak 17/14 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte.  
Sak 17/15 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
Sak 17/16 Endring av selskapsavtalen.  
Sak 17/17 Instruks for valgkomiteens arbeid.  
Sak 17/18 Søknader om støtte fra Iris-fondet.  Utbetaling av utbytte fra datterselskapene   
Sak 17/19 Økonomiplan for 2018 til 2021 
Sak 17/20 Budsjett for 2018.  
Sak 17/21 Valg av valgkomite.   
Sak 17/22 Eventuelt. 
 
  
Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail til lmh@iris-salten.no 
dersom du ikke kan møte. 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av Iris Salten IKS 
 
 
Lars Evjenth      Ragnar Pettersen  
representantskapets leder (sign.)   Styrets leder 
 
 
 
Vedlegg:   Forslag til ny renovasjonsforskrift.  
    Økonomiplan 2018 til 2012 
    Budsjett for 2018  
 
 
Kopi med vedlegg til:  Varamedlemmer i representantskapet  
     Revisor 
    Styret med varamedlemmer     
    Salten kommunerevisjon 
    Salten regionråd 
 
 
 

mailto:lmh@iris-salten.no
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Sak nr: 17/13        10. november 2017. 
 
 
 
Fortegnelse over representantskapets medlemmer:  
 

 Representanter  Vara i rekkefølge:  
BEIARN KOMMUNE Monika Sande   Andre Kristoffersen  
 Håkon Sæther Linda Moen  
BODØ KOMMUNE Ida Marie Pinnerød  Synnøve Bjørbæk (pers vara) 
 Grethe Monica Fjærvoll Jonny Gulbrandsen (pers vara) 
FAUSKE KOMMUNE Jørn Steene Linda W. Emanuelsen (pers vara) 
  Nils Kristian Steinbakk (pers vara) 
  Per-Gunnar Skotåm (pers vara) 
 Ronny Borge  Siv Anita Johnsen Brekke (pers vara) 
  Liv-Marit Tverå (pers vara)  
GILDESKÅL KOMMUNE Petter Jørgen Pedersen   Trond Gjelseth 
 Britt Larsen  Svein Eggesvik  
HAMARØY KOMMUNE Jan Folke Sandnes  May Valle  
 Rigmor Lien  Fred-Eddy Dahlberg  
  Eirik Valle  
  Kurt Eidiassen 
MELØY KOMMUNE  Sigurd Stormo Lisbeth Selstad Amundsen 
 Per Frøskeland  Mette Bjørnvik  
SALTDAL KOMMUNE Rune Berg  Wenche Skarheim 
 Anne Britt Sletteng Tore Skarvik Amundsen 
STEIGEN KOMMUNE Asle Schrøder  Kjersti Olsen  
 Vibeke Aasjord Juul Magne Vik  
  Odd Rikard Bredal  
SØRFOLD KOMMUNE Lars Kr. Evjenth Turid Willumstad (pers vara) 
  Anne Lise Evjen Lillegård (pers 

vara) 
 Anne Lise Nordvik Arntsen Daniel Koskinen (pers vara) 
  Geir Anders Berg (pers vara)  
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Sak nr: 17/14         10. november 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte. 
 
 
Forslag til  
 
vedtak:  
 
Innkalling til representantskapets møte godkjennes.  
 
 
 
 
 
 
Sak nr: 17/15         10. november 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Valg til deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
 
 
 
Vedtak 
 
 
………………. og ………………… velges til å underskrive protokoll fra møte.   
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Sak nr.: 17/16         10. november 2017. 
Beslutningssak – innstilling til eierkommune.    
 
 
Endring av selskapsavtale.  
 
Hensikt.  
Iris Salten har behov for å endre selskapsavtalen på to vesentlige punkt som er sentrale for selskapet 
strategi.   Saken forberedes av styret som innstiller til vedtak i representantskapet.   
 
Etter representantskapets behandling må saken stadfestes med eget vedtak i alle eierkommunenes 
kommunestyrer før endringen er gjeldende. Det er helt vesentlig at kommunene gjør likelydende vedtak.     
 
 
Bakgrunn.  
I styremøtet 7 september vedtok styret å gå videre med en prosess som flytter all gebyrfinansiert drift over i 
Iris Service AS, mens morselskapet Iris Salten IKS skal utvikles videre som et eierselskap for de 
kommersielle selskapene.   Av Iris Salten IKS sine vedtekter går det frem at selskapet er et non-profitt 
selskap, og følgelig ikke skal betale utbytte.   Denne setningen i selskapsavtalen er ikke forenlig med 
fremtidig organisering av konsernet.    
 
Allerede i forrige fremleggelse av økonomiplanen ble det redegjort for at Iris Salten IKS må øke sin 
låneramme.  Med de investeringene som er synliggjort i økonomiplanen må lånerammen økes i første 
halvår 2018.    
 
 
 
Saken 
 
Forholdet til utbytte.  
 
Revisor har i egen sak tatt opp med styret at det er problematisk, og ikke i henhold til gjeldende regelverk at 
utbytte fra datterselskapene betales direkte fra de kommersielle selskapene og til av morselskapet.   Det 
korrekte er at utbytte betales ut til morselskapet som så igjen gir utbytte til eierne.     
eierne 
Iris Salten iks ønsker å gi utbytte til eierne, da hensikten med den kommersielle satsningen i selskapet er 
økonomisk betinget både for selskapene og for eierne.   
 
I Iris Salten iks sin selskapsavtale står det i § 2 at Iris Salten IKS er et nonprofitt interkommunalt selskap.    I 
sin tid ble «nonprofitt» spesifisert for å tydeliggjøre at den gebyrinntektene Iris Salten har kan gi grunnlag 
for utbytte i selskapet.  
 
Ved å flytte all gebyrfinansiert drift ned i Iris Service vil det ikke lenger være noe rom for tvil om hvordan 
gebyrinntektene brukes, og Iris Salten blir et tydelig morselskap for den kommersielle utviklingen av 
konsernet.     
 
Ved å ta ut «nonprofitt» fra selskapsavtalens § 2, følger vi lovverket og revisors tilrådning.     
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Forholdet til låneramme.    
Styret i Iris Salten har ved flere anledninger hatt en strategisk diskusjon om hvem som skal eie 
infrastrukturen som er etablert i Iris konsernet.     Ved hver gjennomgang er det konkludert med at 
maskiner, utstyr og driftsmidler skal eies i datterselskapene, mens infrastruktur med veier, plasser, bygg og 
anlegg skal eies av morselskapet.  
 
Da Iris Salten ble dannet i 1993 ble selskapet etablert med en låneramme på 136 millioner kroner.  Og det 
var svært framsynt av eierne, ettersom det ikke har vært nødvendig med noen endring av lånerammen på 
24 år.     
 
Med de investeringene som er fortatt siden 2014, og med de investeringene som skal foretas de neste 3 
årene er det helt nødvendig å øke lånerammen, forutsatt at morselskapet fortsatt skal eie infrastrukturen i 
selskapet.   Behov for opplåning går frem av økonomiplanen.     
 
For å ha langsiktig horisont på selskapets låneramme anbefaler vi at dagens låneramme økes fra 136 
millioner til 250 millioner.    Selskapets faktiske investeringer vil fortsatt bli vedtatt av representantskapet i 
deres behandling av økonomiplan og budsjett.    
 
 
 
Styret behandlet saken i sitt møte 29. september 2017.    
 
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende  
 
vedtak: 
 
Selskapsavtalen for Iris Salten iks endres på følgende to punkt.  
 

1. § 2 første ledd endres til:  
Iris er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper.     
 

2. § 15, opptak av lån endres til:    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet.  Øvre 
ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 250 millioner kroner.    

 
  
 

 

 

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør.    
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Selskapsavtale for Iris Salten IKS 
 

organisasjonsnummer 967 518 190 
 
 
 
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.  
 
§ 1 Navn og deltakere.  
 
Selskapet navn er Iris Salten IKS.  
 
Selskapets devise er «Folkestyrte tjenester i Salten» 
 
Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.  
 
  
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.   
 
Iris Salten IKS er et non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS-
loven) 
 
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i 
Foretaksregisteret.  Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.  
 
 
§ 3. Hovedkontor.  
 
Selskapets forretningskontor er i Bodø. 
 
 
§ 4. Formål.  
 
Formålet med selskapet er: 

• Utføre offentlige tjenester for sine eiere.  

 
Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten gjelder etter 
tilrådning fra representantskapet.   
Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØS-avtalen.  
Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.  
All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper. 
 
 



Iris Salten IKS – Representantskapet.     

 
 

7 

Kapittel 2. Organisasjon.  
 
§ 5. Representantskapet.  

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles slik mellom 
kommunene: 
      Beiarn  1 medlem  Saltdal  2 medlem 
      Bodø  9   "   Fauske  3   "  

     Steigen  1   "   Meløy  2   " 
      Gildeskål  1   "   Sørfold  1   " 
      Hamarøy  1   "    
Representantskapets medlemmer med minimum to varamedlemmer i rekkefølge velges av kommunestyrene i 
eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 
7. 
 
 
§ 6. Styret.  
 
Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer.  Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3 varamedlemmer i 
rekkefølge.  Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg 
etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant de ansatte i morselskap og heleide 
datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10. 
 
 
§ 7 Selskapet representasjon.  
 
Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16.   
 
Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.  
 
 
Kapittel 3. Representantskapet.  
 
§ 8. Representantskapets myndighet.  

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.  Representantskapet er selskapets øverste 
myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lover eller 
selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.  
 
§ 9. Innkalling til møte i representantskapet.  
 
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt 
saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen 
underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets 
leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven 
§ 8. 
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Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai 
måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers 
innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 
 
§ 10. Saksbehandling i representantskapet.  
 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Om 
habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. 
 
 På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

• Skriftlig årsmelding fra styret.  
• Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.  
• Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.  
• Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen  
• Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.  
• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.  
• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.  
• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.  
• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og 

nestleder i representantskap og styre.  
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. 
 
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

• Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til 
gebyrregulativ  

• Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.  
 

Dessuten skal representantskapet behandle: 
• Fullmakter til styret  
• Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.  
• Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier  
• Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.  
• Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.  
• Andre saker som styret vil ta opp.  

 
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers. 
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Kapittel 4. Styret.  
 
§ 11. Styrets myndighet.  
 
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets 
virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets 
budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og 
formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.  

Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten.   Styret tilsetter og avsetter 
administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i 
representantskapet om slike saker.  
 
§ 12. Innkalling til møte i styret. 
Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren ber 
om det. Administrerende direktør skal være med på styrets møter som sekretær. Innkalling til møte skal skje med 
minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11. 
 
 
§ 13. Saksbehandling i styret.  
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt 
stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres 
styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12. 
 
 
Kapittel 5. Daglig ledelse.  
 
 
§ 14. Daglig ledelse.  
 
Den daglige driften er underlagt administrerende direktør.  
Daglig ledelse myndighet og plikter skal være beskrevet i egen instruks.  
 
 
Kapittel 6. Økonomiforvaltning.  
 
§ 15. Opptak av lån.  
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 
4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 250 mill kroner. 
 
Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall innbyggere de 
har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.  
Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22. 
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§ 16 Regnskap og revisjon.  
Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og 
regnskapsår som kommunene 
 
Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.  
 
 
§ 17 Etablering av fond.  
 
Selskapet kan bygge opp fond for å utføre oppgaver som ligger innenfor selskapet formål.  Fondsoppbyggingen skal 
stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.  
 
 
Kapittel 7. Kommunal renovasjon 
 
§ 18 Tvungen renovasjon.  
 
Det er forutsatt tvungen renovasjon for alle husholdninger i Salten.  Iris- Salten iks utfører denne oppgaven på 
veiende av sine eiere.  
 
§ 19. Renovasjonsforskrifter.  
 
Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Iris sitt behov. Dersom det forslag 
til forskrifter som Iris oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å forelegge sine forskrifter for Iris 
sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.  
 
§ 20 Renovasjonsgebyret.  
 
Renovasjonsgebyret utregnes etter selvkostprinsippet.  Renovasjonsgebyret er likt i alle eierkommunene.  
Renovasjonsgebyret blir vedtatt av representantskapet.  Renovasjonsgebyret i de enkelte kommunene blir godkjent 
av medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34.  Kommunene er pliktig til å inndrive renovasjonsgebyret.  Iris- 
Salten gjør dette på vegne av kommunene.  
 
Kapittel 8. Øvrige bestemmelser.  
 
§ 21 Utvidelse.   
 
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere.  Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i 
representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.  
 
§ 22 Uttreden.  
 
Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. for 
øvrig IKS-loven § 30.  
 
§ 23 Oppløsning.  
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Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning må 
godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av 
selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst. 
 
§ 24 Endringer i selskapsavtalen.  
 
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 
 
§ 25 Tvist om forståelse av selskapsavtalen.  
 
Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven. 
 
 
Kapittel 9. Ikrafttreden.   
 
§ 26 Ikrafttredelse  
Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent i eierkommunene.   

 
 

Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger: 
 
Beiarn kommune i møte   under sak   . 
Bodø kommune i møte      under sak    . 
Fauske kommune i møte      under sak  . 
Gildeskål kommune i møte     under sak. 
Hamarøy kommune i møte     under sak   . 
Meløy kommune i møte      under sak  . 
Saltdal kommune i møte      under sak  . 
Sørfold kommune i møte      under sak  . 
Steigen kommune i møte      under sak  . 
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Sak nr.: 17/17         10.november 2017. 
Beslutningssak – innstilling til kommunene i Salten  
 
 
Godkjenning av ny renovasjonsforskrift.   
Hensikt 
Eksisterende forskrifter ble utformet etter Iris ble satt i drift i januar 1994. Det er vesentlig for Salten og 
eierkommunene at gjeldende felles renovasjonsforskrifter blir revidert. I tillegg er det viktig å modernisere forskriftene 
iht. lovverket og definisjoner som er endret innenfor avfallslovgivingen. 
 
Bakgrunn 
Styret behandlet i sitt møte 21 juni revidering av felles renovasjonsforskrift for Salten.      
 
Styret gjorde en endringer i utkastet og gjorde følgende vedtak:  

Styret vedtar oppstart av prosess med sikte på etablering av nye renovasjonsforskrifter. Styret vedtar å 
legge revidert forskrift ut på høring.    
 
Styret ønsker at forskriften skal behandles av representantskapet i deres møte 10. november 2017, og ber 
om at administrasjonen planlegger for dette.    

 
Ny felles forskrift har vært ute på høring fra 21 juni til og med 21 august.    Fylkesmannen i Nordland og kommunene i 
Salten er tilskrevet spesielt.   Saken er kunngjort i Avisa Nordland, og har vært lagt ut på Iris Salten sin hjemmeside i 
høringsperioden.     
 
 
Saken 
De viktigste faktorene for revidering av renovasjonsforskriften er: 
 

• Endring i definisjoner iht. lovverk, tidligere forbruksavfall er nå husholdningsavfall 
• Myndighetsutøvelse ovenfor næringsavfall er overført til fylkesmannen 
• Ta ut slam delen av forskriftene 
• Plikter og rettigheter  
• Kommunikasjonsstrategi 
• Innlemme satsningen av undergrunns anlegg i forskriften 
• Pålegge gjenvinning for bedrifter med en årlig produksjon over 500 kg matavfall 

 
Med mål om å få gjenvunnet mest mulig matavfall i vår region, vil administrasjonen prøve å innlemme matavfall fra 
næringslivet i forskriften. Bedrifter som produserer mer enn 500 kg matavfall vil da være forpliktet til å sortere ut 
matavfallet. 
Ettersom kommuner ikke har myndighet innenfor næringsavfall, kan det være at vårt ønske om å innføre dette krav 
ikke vil bli godkjent av fylkesmannen. Dette vil bli utsjekket etter styremøte. 
Alternativt kan det etableres en egen kommunal forskrift som pålegger næringslivet gjenvinning av matavfall. 
 
I forslaget har vi tatt ut det som omhandler slam, da ansvaret for dette i sin helhet er tillagt kommunene.     Vi vil 
tilskrive alle kommuner etter møtet om denne endringen og anmode de om å utarbeide egen slamforskrift. 
 
I flere nye byggeprosjekter, spesielt i Bodø, ser vi at byggherre ikke vil prioritere oppsamling av avfall under bakken. 
Årsaken er nok økonomisk begrunnet fordi dette ofte går utover planlagt boareal. 
Vårt forslag i nye forskrifter, vil gi Iris en mye sterkere myndighet til å kreve oppsamling under bakken der det er 
formålstjenlig.   Dette er tatt opp med Bodø kommune i flere møter, og er i henhold til deres ønske.    
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Høringsuttalelser.  
 
Det er kommet inn fire uttalelser og et ønske om klargjøring fra en av våre kommuner.    
 

1. Spørsmål fra Fauske kommune.    
 

Planutvalget tok nevnte sak opp i møte 7.09.17. Det ble fra utvalget delegert til adm. Om å få klarhet og utdyping 
av følgende punkter: 
§5 Unntak –  

• Kulepunkt 2 - betyr det at enkelte områder i Fauske kommune kan bli uten avfallshåndtering og hvem 
bestemmer eller gir føringer for «særskilte regler» 

• Kulepunkt 3 – Hvilke stoffer er det snakk om og hvem velger ut disse? 
 
§6 her ble det noe diskusjon ang. nedgravde containere, hvem skal eie og drifte disse? 
 
§7  - Hvor skal matavfall over 500 kg gjenvinnes, skal hver eier ha noen form for anlegg eller overlates problemet 
til kunde. 
 
Det fremkom også et ønske at dere kom og orientere kommunestyret om disse de nye foreslåtte forskriftene, her 
snakker vi da om 28/9. 
 
 
Svar gitt til Fauske kommune.  
 
§5 Unntak, kulepunkt 2 
Nei, det betyr det ikke. Et eksempel her er øyrenovasjon med andre regler både vedr. oppsamlingsutstyr, 
innsamlingsmetode og andre sorteringstilbud for avfall. Et annet eksempel kan være husholdninger som av ulike 
årsaker ikke er i stand til å følge våre sorteringsregler. 
Iht. §3 om delegering, foreslås myndigheten her delegert til Iris Salten IKS. 
 
§5 Unntak, kulepunkt 3 
Dersom Iris Salten IKS endrer behandlingsmetode f.eks. for matavfall og dagens kompostering erstattes med et 
avansert biogassanlegg eller annen mekanisk prosess, kan hageavfall som i dag oppsamles i matdunker bli 
unntatt i matavfallsfraksjonen grunnet produksjonsmessige hensyn. 
Iht. §3 om delegering, foreslås myndigheten her delegert til Iris Salten IKS. 
 
§6 om under grunns anlegg 
Et under grunns anlegg for avfall består av en betongkum og en innercontainer. Et borettslag/sameie som inngår 
kontrakt med Iris om bruk av et slikt anlegg kjøper betongkummen. Innercontainer med elektronikk eies og driftes 
av Iris Salten IKS og det er denne enheten som har behov for vedlikehold. 
 
§7 Matavfall fra næringslivet 
Formålet med kravet er å unngå at større mengder med matavfall havner i restavfallet. Det er i dag både et 
velfungerende innsamlings- og behandlingssystem for matavfall hos Iris Salten IKS. Våre intensjoner med kravet 
er å sikre oss mest mulig av gjenvunnet matavfall i Salten. 
 
Grunnet tidfestet behandling i styret og representantskapet i Iris, kan dessverre ikke høringsfristen utsettes.  
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2. Høringsuttalelse fra Norsk Industri.  
 

   
 

 
 
Kommentar til uttalelsen.    
 
I flere tilfeller har vi nå sameier og forretningsgårder som består av forretning/ kontor i første etasje og så leiligheter i 
etasjene over.   I de tilfellene hvor sameiet ønsker en renovasjonsløsning, det vil si at det er ønsket fra kunden vil Iris 
gjerne møte kundens ønske, og tilby en samlet renovasjonsløsning. I de aller fleste tilfeller er det slik at slike bygg har 
to kundeforhold, et for leilighetene som er knyttet opp mot husholdningsløsningen, og et kundeforhold knyttet opp mot 
næringsdrivende.   Vi mener at forslaget til forskriftstekst møter et kundebehov i enkelte tilfeller som det er både i 
henhold til service og smidighet er ønskelig å tilfredsstille. 
 
Kildesortering eller utsortering av matavfall er sterkt ønsket fra myndighetene jfr avfallmeldingen.   Det er grunnen til 
at vi ønsker å forskriftsfeste tvungen utsortering av matavfall fra bedrifter som har over en viss mengde matavfall.    I 
en kommentar til vår forskrift har fylkesmannen i Nordland gitt følgende uttalelse:  

Veldig bra tiltak! Det er ikke tvil om at det kan settes slike krav, jf f.loven § 33. Det er også i tråd med 
nasjonale målsettinger, jf Meld.St nr 45. Men når jeg leser ordlyden i § 33 er jeg litt usikker på hvem som kan 
gjøre et slikt vedtak – her står det bare «forurensningsmyndigheten».  
Kommunen er delegert myndighet til å føre tilsyn med næringsavfall som likner husholdningsavfall – 
herunder fastsette forskrift om gebyr. Dette innebærer naturlig nok at ulike fraksjoner kan prises ulikt, noe 
som jo forutsetter sortering. Om dette er tilstrekkelig til å pålegge sortering er jeg litt usikker på.  
Sjekk gjerne opp med Miljødirektoratet (og gi oss gjerne ei tilbakemelding på svaret). 

Som en oppfølging av tilbakemeldingen til fylkesmannen er det gjort en skriftlig henvendelse til Miljødirektoratet som 
skal gi tilbakemelding på muligheten for forskriftsfesting.   

https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2003-12-05-1909
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Vi har på eget initiativ kommet til at forskriftsfesting av tvungen utsortering av matavfall skal gjøre i egen forskrift, og 
ikke blandes inn i forskriften for kommunal renovasjon. Vi vil komme tilbake til dette.  
 
 

3. Høringsuttalelse fra Østbø AS.     
 
Merknad til §6.  
 

I § 6 heter det at: 
 

"Iris Salten kan opprette innsamlingsordninger for næringsavfall. I tilfeller der næringsavfall samles inn 
sammen med husholdningsavfall (felles beholder, felles under grunns anlegg), defineres virksomhetene som 
abonnenter hos Iris Salten. Slike fellesløsninger forutsetter samtykke fra Iris Salten." 

Vårt innspill er at dette punktet fjernes fra forskriften.  

Første setning i punktet kan forstås slik at Iris Salten kan engasjere seg i markedet for innsamling av 
næringsavfall. Dette bryter med en rekke etablerte prinsipper om at det skal være et klart skille mellom 
monopolvirksomhet og konkurranse. Det er uheldig at et selskap med en monopolrett skal opprette 
innsamlingsordninger i den delen av avfallsmarkedet hvor det er et fungerende marked. En slik blanding av 
monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet vil nødvendigvis reise spørsmål om ulovlig kryss-
subsidiering. 

En forskriftsfesting av at husholdninger og næringslivskunder kan ha felles beholdere er 
konkurransevridende da Iris Salten har monopol på innsamling av husholdningsavfall og følgelig er den 
eneste som kan tilby en slik løsning. Videre vanskeliggjør en slik løsning skillet mellom virksomhet som 
skal gebyrfinansieres (selvkost) og virksomhet som er del av et fritt marked. Enten er man en husholdning 
(og betaler et gebyr) eller så er man en næringsdrivende (og betaler en markedspris). Forslaget visker ut 
dette sentrale skillet. 

En mer innskrenkende tolkning av punktet er at dette kun skal omfatte de tilfeller der næringsavfall samles 
inn på bilene som samler inn husholdningsavfall. I så tilfelle bør dette formuleres klarere i ny forskrift. 
Videre må punktet da få en presisering som sikrer at Iris Salten ikke påvirker konkurransen mellom aktører 
som samler inn næringsavfall. Forslag til tilleggstekst: "Iris Salten skal opptre konkurransenøytralt og tilby 
slike innsamlingsordninger for næringsavfall til alle aktører på like vilkår". 

Forslag til ny tekst i §6 hvis formålet er å regulere innsamling av næringsavfall på biler som samler inn 
husholdningsavfall: 

"Iris Salten kan opprette innsamlingsordninger der næringsavfall samles inn på de samme bilene som 
henter husholdningsavfall. Iris Salten skal opptre konkurransenøytralt og tilby slike innsamlingsordninger 
for næringsavfall til alle aktører på like vilkår" 

 

Kommentar til uttalelsen.  

Det vises til vår kommentar til Norsk Industri på dette punktet.  §6 er ikke en paragraf som kan brukes slik Østbø AS 
insinuerer i sin uttalelse.     



 
Merknad til §7.    
 

I §7 heter det at:  
"Matavfall fra næringslivet oppstår fra kantiner, restauranter, næringsmiddelindustri, dagligvarehandel, 
o.l. Dersom næringsdrivende produserer over 500 kg matavfall pr. år pålegges disse å kildesortere og 
gjenvinne matavfallet."  
Vi mener at dette punktet bør tas ut i sin helhet.  
Dette er ikke noe som bør forskriftsfestes i en lokal forskrift, men følge nasjonale regler.  
Videre argumentasjon er:  
Østbø leverer i dag matavfall til kompostering, energigjenvinning og biogassproduksjon. Vi har foretatt 
miljøanalyser av alle alternativene. Det beste klimaregnskapet får vi ved å levere matavfall til biogass 
produksjon der biogass erstatter fossil gass og restprodukt fra produksjonen går til landbruket som 
erstatning for kunstgjødsel. Kompostering av matavfall der ferdig kompost i liten grad erstatter 
kunstgjødsel, har et dårligere klimaregnskap enn f.eks forbrenning med høy energigjenvinning.  
Målsettingen med gjenvinning av matavfall må være å oppnå et best mulig klimaregnskap. Da bør man 
bruke andre virkemidler enn foreslått forskriftsfesting.  
I Salten er det i dag to aktører som samler inn det meste av avfallet fra næringsdrivende: Iris Salten sitt 
eget datterselskap Retura Iris AS og Østbø AS. Vi anbefaler at Iris Salten heller går i direkte dialog med 
disse aktørene om hvordan man kan få et bedre klimaregnskap knyttet til matavfall i stedet for foreslått 
forskriftsendring. 

 
Kommentar.  
Jeg oppfatter Østbø sin merknad til §7 at man ikke mener at det er nødvendig å forskriftsfeste at næringsdrivende 
med mye matavfall skal være pliktig til å kildesortering av den fraksjonen.    Vi i Iris er ikke enig med 
høringsuttalelsen i dette.   Erfaring tilsier at mange bedrifter dessverre velger bort kildesortering når det gis 
mulighet til det fra aktørene.   Som en oppfølging av Avfallsmeldingen mener vi at det bør innføres en kommunal 
forskrift.   Om det gis mulighet til dette vil bli avklart med Miljødirektoratet.     
 
 

4. Høringsuttalelse fra Sørfold kommune.    
 
Plan- og ressursutvalget i Sørfold kommune har behandlet høring av Revidering av felles renovasjonsforskrifter 
for ASalten, og har følgende merknad: 
 
Forslag fra Sørfold Høyre: 
Høyre ønsker at det skal fremgå i forskriften at dette er et abonnement, og at gebyret betales forskuddsvis. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Kommentar  
Følgende setning foreslås tatt inn i §15.  

Iris Salten er delegert myndighet fra kommunene til å kreve inn renovasjonsgebyr på vegne av 
kommune.   Innkreving av gebyr skjer delvis forskuddsvis i februar og september.    

VI mener det forøvrig går klart nok frem at dette er et abonnement i teksten.    
 
 
 

5. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland.    
 
Fylkesmannen i Nordland har etter høringsfristen gitt følgende uttalelse.  
 

Fylkesmannen kan ikke se at kommunene ut fra gjeldende regelverk kan gi forskrift om kildesortering av 
matavfall fra næringslivet.  
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Kommunene har myndighet til å fastsette lokal forskrift for oppbevaring, innsamling og transport av 
husholdningsavfall, jf. forurensningsloven § 30 andre og tredje ledd. De er ikke gitt tilsvarende mulighet 
når det gjelder håndtering av næringsavfall.  
Vi forutsetter at forskriften endres i henhold til dette. Dette innebærer at alle bestemmelser som 
omhandler næringsavfall må tas ut av forskriften.  
Dersom det skulle komme endringer i regelverket som gir åpning for å pålegge kildesortering av 
næringsavfall, vil det kunne gjennomføres ny høring når det gjelder dette. 

 
 
Kommentar:  
Hvorvidt kommunen kan lage egen forskrift for utsortering av matavfall fra næringslivet er tatt opp med 
miljødirektoratet.   Dersom det vil bli gitt en slik åpning vil det bli laget en egen forskrift som vil bli lagt ut 
på egen høring.    
 
 
Gjennomgang av høringsuttalelsene.   
 
Høringsperioden har vist at det er svært liten uenighet om forskriften, og de endringer som denne 
medfører.  Det har også vært svært få innspill til den nye forskriftsteksten.  
 
Som en del av at slam nå er tatt ut av forskriften har vi tilbudt kommunene å utarbeide nye forskrifter for 
de på dette området.  Kun Fauske kommune har bedt om det, og vi har utarbeidet et forslag til de.  
 
Det er kommet inn merknad til to av paragrafene i forskriften.    
 
Til §6.   
I flere tilfeller har vi nå sameier og forretningsgårder som består av forretning/ kontor i første etasje og 
så leiligheter i etasjene over.   I de tilfellene hvor sameiet ønsker en renovasjonsløsning, det vil si at det 
er ønsket fra kunden vil Iris gjerne møte kundens ønske, og tilby en samlet renovasjonsløsning. I de 
aller fleste tilfeller er det slik at slike bygg har to kundeforhold, et for leilighetene som er knyttet opp mot 
husholdningsløsningen, og et kundeforhold knyttet opp mot næringsdrivende.   Vi mener at forslaget til 
forskriftstekst møter et kundebehov i enkelte tilfeller som det er både i henhold til service og smidighet 
er ønskelig å tilfredsstille.  Det betyr at dersom en næringskunde ønsker et tilbud fra en annen aktør en 
Iris Salten IKS så står det han fritt til dette.   Det er på ingen måte slik at Iris bruker sitt 
husholdningsmonopol på å tvinge en løsning på den næringsdrivende.    Det er opp til den 
næringsdrivende selv å velge.    At dette skulle være et misbruk av Iris sitt monopol innenfor 
husholdningsrenovasjon faller på sin egen urimelighet.       
 
Til §7.  
Vi ser med interesse at hverken Norsk Industri eller Østbø ønsker at det skal forskriftsfestes at bedrifter/ 
næring med mer enn 500 kg matavfall skal ha krav om en egen kildesorteringsordning for dette.   I 
motsetning til de så tror vi det er nødvendig.   VI har dessverre sett at flere bedrifter har gått vekk fra 
utsortering av matavfall når dette tilbys av aktørene i markedet.   Det er svært uheldig.   Både i 
avfallsmeldingen, og i andre myndighetsuttalelser kommer det frem at det er viktig å gjøre noe med 
denne fraksjonen.     
Det avklares nå med miljødirektoratet om kommunene har mulighet til å forskriftsfeste dette.    Dersom 
det gis slik mulighet så vil denne delen av forslaget bli forskriftsfestet i egen forskrift.      
 
Til §15.  
Det tas inn i teksten at innkreving av gebyr skjer delvis forskuddsvis i februar og september. 
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Anbefaling.  
Administrasjonen anbefaler at ny forskrift vedtas som vedlagt.   Tekst i gult tas ut.    
Egen forskrift for matavfall for næringsdrivende med mer enn 500 kg/år utarbeides og godkjennes 
dersom det gis mulighet for dette av miljøvernmyndighetene.    
Vårt forslag til nye forskrifter følger under.  
 
 
 
 
Styret behandlet saken i sitt møte 29. september 2017.     
 
Styret gjennomgikk forskriften og spesielt de høringsuttalelsene som var innkommet.      
Styret tar til etterretning at lovverket per i dag ikke gir myndighet til å kreve kildesortering av matavfall 
fra næringsdrivende.  Men egen forskrift for matavfall for næringsdrivende med mer enn 500 kg/år 
utarbeides og godkjennes dersom det åpnes for dette av miljøvernmyndighetene på et senere tidspunkt.    
Styret mener at §6 ikke kan misforstås slik den er lagt inn i teksten.  §6 gir åpning for selskapet å finne 
rasjonelle løsninger for næringsutøver sammen med husholdningsrenovasjon i de tilfeller dette er 
ønskelig fra næringsutøver.   Det gir ikke selskapet myndighet over næringsutøvers frihet til å velge 
leverandør av renovasjonstjenester.  
Høringsuttalelsen fra Sørfold kommune tas inn i paragraf 15.    
 
 
Styrets forslag til  
Vedtak:  
 
Representantskapet vedtar ny forskrift for renovasjon i Salten som vedlagt.   Forskriften gjelder for 
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner.  
 
Endelig godkjenning av forskriften skjer i det enkelte kommunestyremøte.   Alle kommuner anmodes å 
gjøre likelydende vedtak.     
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng 
Administrerende direktør.  
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Sak nr.: 17/ 18            10. november 2017 
Beslutningssak.  
 
 
Søknader om støtte fra Iris fondet - Utbytte fra Iris Salten iks sine 
kommersielle selskaper for 2017.   
 
Hensikt.  
De kommersielle selskapene i Iris skal i henhold til vår eierskapspolitikk betale 40 % av resultat etter 
skatt i utbytte.   Etter innstilling fra styret bestemmer representantskapet om dette utbyttet skal gå 
til prosjekter som har søkt midler fra Iris-fondet, eller skal gå som direkte utbytte til eierne.    
 
Bakgrunn i Saken.  
I henhold til behandling av utbyttepolitikk for datterselskap av Iris Salten har representantskapet 
vedtatt at man i representantskapets budsjettmøte skal ta stilling til om eventuelt utbytte fra de 
kommersielle selskapene skal gå til eierne eller til Iris fondet.    
 
Representantskapet vedtok 5 mai 2017 følgende retningslinjer for Iris-fondet:    
 

Overføring til IRIS fondet.  
I henhold til Iris Salten iks sin eierskapsstrategien skal de kommersielle selskapene betale 40 % 
i utbytte dersom ikke en spesiell situasjon tilsier noe annet.    Hvordan dette utbyttet disponeres 
bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak.   Representantskapet kan velge å 
overføre penger til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til 
selskapet.    
 
Retningslinjer for bruk av Iris fondet.  
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten.   
Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.   
Interkommunale prosjekter for videreutvikling av offentlige tjenester prioriteres.    
 
Søknad om støtte fra Iris-fondet.   
Frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september. Søknader som kommer inn etter 1. 
september vil bli behandlet det påfølgende år.    
 
Behandling av søknadene.  
Administrasjonen gjennomgått alle søknader, innhenter supplerende opplysninger og lager 
saksfremlegg.  Saksfremlegg og søknadene presenteres for rådmannsgruppa som kommer 
med sin tilrådning før saken går til styret.  Rådmannsgruppas tilrådning skal følge saken.     
Styret gjennomgår søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor representantskapet.    
Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/ 
november.  
 
Oppfølging av innvilget tilskudd.  
Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere 
resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet.   Rapporten skal signeres av ansvarlig 
søker.  
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Iris Salten har mottatt 7 søknader om støtte fra Iris fondet.  
 
Saken 
I forhold til halvårsresultatet og foreløpige prognoser for andre halvår forventes det et samlet 
utbytte i 2017 fra Iris Produksjon, Retura Iris, Labora og Ht Safe i størrelsesorden 5 mil kroner.     
 
Søknadene: 
 

 Prosjekt Omsøkt 
1 Filmfest Salten 2018 

Iris og filmfest Salten ønsker å nå en viktig målgruppe for Iris, det vil si 15 
åringer.   De blir utfordret til å velge avfall og miljø som tema for Filmfest 
Salten.  Pengene vil gå til selve Film-festen og produksjonsutstyr.  
Iris vil støtte beste film i kategorien miljø med 10.000 kroner til den klassen 
som produserer filmen, videre vil vi gi et bidrag på 5000 kroner for hver film 
vi bruker på hjemmeside, Facebook eller i reklamesammenheng (eks 
kinoreklame). Dette er midler som tas over kommunikasjonsbudsjettet.  
Filmfest Salten engasjerer hele Salten. Alle ni kommuner er med i prosjektet.   
Filmfest Salten har en målgruppe på 1100 10- klassinger i hele Salten.  IRIS 
har støttet dette tiltaket siden 2012.   
Filmfest Salten har et budsjett på kr. 2 418 000,-.   Iris blir med sitt bidrag 
profilert som hovedsponsor.   

200 000 

2 Trainee Salten.   Søknad om støtte til kull 13 og 14.  
Det søkes om støtte til kull 13 og 14.  Dette er en samlet søknad om støtte 
for år 2018 og 19.  Det søkes om kr. 890 000 per år.  135 000 av disse midlene 
dekker kommunene i Salten sin deltagelse i programmet.    
Trainee Salten er et frivillig medlemsorganisert traineeprogram eiet av 28 
bedrifter i Bodø- og Saltenregionen.   Programmet har som hensikt å styrke 
området som en attraktiv arbeidsmarkedsregion gjennom å tilby en 
rekrutterings- og opplæringsordning for kandidater som har fullført høyre 
utdanning.  Det søkes etter kandidater med mastergrad i teknologi og 
økonomi, samt personer med minimum 3-årig ingeniørutdanning.    
Siden 2006 har 48 kandidater fullført programmet, 8 er i dag en del av 
programmet.  Av de 48 som er ferdige har 36 funnet seg jobb og forblitt i 
Salten etter avsluttet program.  
Resultatene fra programmet er vel dokumenter i egne rapporter.     
 

1 780 000,- 

3 Kogok - Rekruttering til marine næringer.   
Kigok gjennomfører hvert år mange tiltak for å motivere og inspirere barn og 
unge i Nordland til å velge fiskeri, oppdrett, sjømat og tilhørende marine 
næringer som utdannings- og yrkesvei.   I årene 2012 til 2015  ble 
rekrutteringsarbeidet finansiert av Havbruksfondet, i et felles prosjekt for 
hele Nordland.   Havbruksfondet er nå brukt opp, og denne 
finansieringskilden er ikke tilgjengelig.   Regnskapet for 2016 viser en samlet 
innsats på kr. 800 000,-.   For 2018 er det planlagt ni prosjekter med et 
samlet budsjett på kr. 1 130 000,-. Det omsøkes kr. 600 000,-.    

600 000,- 

4 Fauske kommune «Ny E6- Ny by».    
Prosjektmål:  
Målet er å utvikle Fauske sentrum i samsvar med strategiplanen for Fauske 
sentrum, og i planprosessen som er basert på denne strategiplanen og 
regionale planer for by- og tettstedutvikling i Nordland.  

500 000,- 
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• Det skal utvikles en overordnet utviklingsplan for Fauske sentrum.  
• Omlegging av Rv80 og E6 rundt sentrum er første prioritet.  
• Fauske legger vekt på å skape bostedsattraktivitet i sentrum og 

generell folkevekst gjennom disse målene og tiltakene.  
• Gjennom bruk av modeller, visualiseringer og åpne prosesser vil 

Fauske kommune skape engasjement og entusiasme rundt dette 
utviklingsarbeidet.  

Av total kostnad i fase en på kr. 2150000,- søkes det om 500 000,-.    
5 Stormen Bibliotek Skapende senter for film og formidling.  

Støtte til utvikling av senter hvor målet er å stimulere unges trang og evne til 
å skape og formidle – gjennom film og digitale og kunstneriske uttrykk.   
Senteret skal ha sin base i Stormen bibliotek, og det er søkt om støtte fra 
Nordland fylkeskommune og nasjonalbiblioteket.  Bodø kommune støtter 
prosjektet med økonomiske midler, digitalt utstyr, personalressurser og 
lokaler.  Det søkes om støtte på kr. 300 000 fordelt på to år.      
 

300 000,- 

6 Bodø kommune - ByLAB.  
Støtte til 2 årig prosjekt for digitalisering innenfor ByLAB.   Prosjektet med 
digitalisering av byggesak, gjennomført i 2016 og 2017 har avdekket at man 
er helt avhengig av et 100 % digitalisert beslutningsgrunnlag.    ByLAB skal gi 
digitale reguleringsplaner, tilgang til feilfrie geografiske data og tettere 
integrasjon mellom ulike kommunale fagsystemer.   Digitalisering av hele 
teknisk avdeling er en naturlig utvidelse av digitalisering av 
eByggesaksprosjektet.    Det søkes om kr. 3 500 000,- fordelt på to år.  
 

3 500 000,- 

7 Steigen kommune - Lev i Steigen.  
Det søkes om midler til å gjennomføre en felles dagskonferanse/ 
rundebordskonferanse med fokus på tilflytting og stedsmarkedsføring i 
Salten.    
Hovedmålet for forprosjektet er todelt:  

- Å løfte tilflytting i Salten til et høyere politisk nivå, øke kunnskap om 
tilflytting, samt å gi prosjektledere som jobber med dette temaet en 
arene for felles erfaringsutveksling.  

- Å samle interesserte krefter for å inspirere, og skape felles initiativer 
for både individuell og samlet innsats for tilflytting i Salten.  Dette 
skal føre til en søknad om hovedprosjekt i 2018.    

 

75 000,- 

 
 
Administrasjonens anbefaling.  
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten.   
Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.  Interkommunale prosjekter for videreutvikling av 
offentlige tjenester prioriteres.  Jeg har valgt å kommentere noen av prosjektene spesielt.    
 
Trainee Salten er et prosjekt som dekker hele Salten, og som er viktig både for eierne og regionens 
næringsliv.   For 2018 vil Trainee Salten at deler av tilskuddet skal gå til å legge ned et enda større 
arbeid mot kommunene, slik at de blir mer aktive som brukere av ordningen.  Det vil bli gjort tiltak i 
rekrutteringen som direkte skal medføre at kommunene får kandidater som de etterspør.   
 
Prosjektet ByLab har allerede mottatt 1,7 millioner fra Iris fondet, og i denne tildelingen var det stilt 
krav om at prosjektet måtte dra de andre kommunene inn i prosjektet.   Det er ikke gjort, og det er 
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også redegjort for vanskeligheten med dette.   Ut fra det som er rapportert kan en ikke se at det er 
lagt ned noe større engasjement i å gjøre dette prosjektet til et Salten-prosjekt.   Ettersom det nå 
søkes om midler til å digitalisere alle tekniske data for Bodø kommunene har jeg kommet til at dette 
prosjektet ligger utenfor hva som er ment med midlene fra Iris Fondet.   
 
Iris fondet har i flere år støttet Filmfest Salten, og har vært hovedsponsor for dette flotte 
arrangementet.    På grunn av innretningen med filmfest Salten som et virkemiddel for å få unge 
mennesker til å sette seg inn i Iris sitt eget fagfelt ønsker vi å støtte filmfest Salten også for 2018.    
 
Jeg anser ikke at øvrige søknader er innenfor de retningslinjer som er satt opp for IRIS- fondet, og jeg 
anbefaler for øvrig at de ikke oversendes til representantskapet.    
 
 
 
 
Styre behandlet saken i sitt møte 29 september.   Følgende er protokollert:    
 
I møtet informerte Hege Sørli om at rådmennene anbefalte at innstillingen ble fulgt, samtidig som man også 
anbefalte at det ble gitt støtte til omdømme prosjektet for Steigen med 75 000 kroner og til Destinasjon Reiseliv i 
Salten med kr. 1 200 000,-.    
 
I sin vurdering legger styret til grunn at omdømmeprosjektet for Steigen er et svært lite prosjekt og således ligger 
utenfor retningslinjene for fondet.    Destinasjon Reiseliv i Salten er et ikke omsøkt prosjekt.  Dette prosjektet fikk 
støtte for 2017, etter innspill fra rådmennene.  Etter det er det ikke kommet noen henvendelser fra Visit Bodø som 
stod som søker for prosjektet.    
 
Styret anbefaler over for representantskapet at ingen av søknadene utover søknaden til Trainee-Salten støttes i 
påvente av planlagt dialog i eiermøte på nyåret 2018. I eiermøtet vil det bli fokusert på de strategier vedr 
interkommunalt samarbeid som styret har fattet for IRIS og på muligheten som ligger i å benytte IRIS fondet og 
IRIS sin kompetanse i forhold til «større» felles interkommunale prosjekter 
     
Styret forventer at Trainee Salten lykkes bedre med sin innsats mot de minste kommunene med å få flere traineer 
inn i kommunene.  Det gis derfor fortsatt støtte for 2018 og 2019. Styret signaliserer overfor Trainee-Salten at 
støtte etter 2019 vil bli vurdert i løpet av 2018.  
 
Støtte til FilmfestSalten gis over Iris Salten IKS sitt kommunikasjonsbudsjettet.    
 
 
Styre anbefaler representantskapet å gjøre følgende 
 
Vedtak. 
 
Trainee Salten gis støtte på kr. 1 780 000,- over Irisfondet.  Støtten gjelder for 2018 og 2019.    
 
Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover 1 780 000,- overføres til Iris-fondet.   Eiermøtet, gjennomført 
vinteren 2018,bestemmer bruken av de midlene som nå blir satt av på Irisfondet.  
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør 
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Sak nr.: 17/ 19       10 november 2017. 
Beslutningssak 

 

Økonomiplan for 2018 -2021.  

Hensikt.  
Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan.  Den skal legges til 
grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid.  Økonomiplanen skal 
omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 
forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 
disse i perioden.  I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede 
gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.  
Styret innstiller til vedtak for representantskapets behandling.  
 

Saken.  
Vedlagt følger økonomiplanen.  
 

Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over økonomien på kort og lang sikt i Iris 
Salten Iks.   
 
 
 
Styret behandlet økonomiplanen i sitt møte 29 september.   Styret anbefaler representantskapet å gjøre 
følgende   
 

Vedtak:  
Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar økonomiplan for 2018 til 2021.  
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       Bjørn Ove Moum 
Administrerende direktør      Økonomisjef 
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Sak nr.: 17/ 20        10. november 2017. 
Beslutningssak 

 

Budsjett for 2018.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal vedta selskapets budsjett i sitt møte 29. september 2017.  Det er styret som 
innstiller til vedtak.  
 
Bakgrunn 
 
Saken.  
Budsjettdokumentet følger vedlagt.  
 
 
Administrasjonens anbefaling. 
Administrasjonen anbefaler styret å legge frem vedlagt budsjett for representantskapet for endelig 
godkjenning.  Det vises for øvrig til budsjettets sammendrag. 
 
 
Styret behandlet budsjett for 2018 i sitt møte 29 september.  Styret anbefaler representantskapet å 
gjøre følgende  
  
Vedtak  
 

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2018.  
2. Representantskapet vedtar investeringer for 2018 som fremlagt.  
3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i budsjettforslaget.  

 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum 
Administrerende direktør     Økonomisjef 
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Sak nr.: 17/ 21         10.november 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Valg av valgkomité.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge valgkomité. 
 
Bakgrunn.  
Iht. vedtektene skal representantskapet annet hvert år foreta valg av valgkomité med leder og nestleder. 
 
Saken.  
Representantskapet valgte valgkomite i møte 6.11.15, sak 15/17. Følgende ble valgt:  

- Ingrid Lien, leder   - pers vara. Monica Sande 
- Jørn Stene, nestleder   - pers vara. Petter Jørgen Pedersen 
- Jan Folke Sandnes, medlem  - pers vara. Anne Britt Sletteng  

 
Disse ble valgt for 2 år, og representantskapet skal nå gjennomføre nytt valg.  Det har vært vanlig å 
velge samme valgkomite for alle tre IKS’ene.  
 
 
Representantskapets leder er etter vanlig kutyme bedt om å forberede valget av medlemmer til 
valgkomitéen.  
 
 
Representantskapets leder tilrår over representantskapet følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger følgende valgkomité for 2 år: 
- 
- 
- 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng        
Adm. Dir.          
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§1. Mål for avfallssektoren 
 Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfall på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, til en 

rimelig pris. Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i avfallsbehandlingen i hele 
regionen.  Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om avfallsbehandling.   
Saltenkommunene har som målsetting å redusere avfallsmengdene. Gjennom tilrettelegging for god 
kildesortering hos husholdningene, skal vi bidra til et grønt skifte i Salten. Vi skal redusere mengden farlige 
stoffer i avfallet, fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse, og sikre at avfallet brukes som råstoff i 
produksjon av nye produkter. 
 
Iris Salten IKS skal gjennom informasjon ut til husholdningene bidra til økt kunnskap om miljø og avfall, og 
nytten av kildesortering, slik at flere innbygger kildesorterer avfallet, og kildesortere rett.   Gjennom 
kommunikasjon med innbyggerne i Salten skal Iris skape tillit til at kildesortert avfall blir resirkulert og nyttet på 
en fornuftig måte. 

 
 

§2. Virkeområde 
Forskriften gjelder for husholdninger, herunder fritidsbebyggelse i alle deltakende kommuner. Forskriften 
regulerer bl.a. 

o Innsamling, transport og disponering av husholdningsavfall 
o Egenbehandling av avfall 
o Avfallsgebyr 
o Delegering av myndighet fra kommunene til det interkommunale avfallsselskapet Iris Salten IKS. 
o Der kommunen har delegert myndighet til Iris Salten IKS, benevnes Iris Salten i forskriftsteksten. 
 

§3.  Delegering av myndighet 
Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til det interkommunale avfallsselskapet Iris 
Salten IKS: §5, §6, §7, §8 og § 9, og er gitt med hjemmel i forurensningsloven §83. 
 
 

§4. Definisjoner 
1. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar 

og lignende. 
2. Som farlig avfall(spesialavfall) regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet 

husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig 
forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

3. Som EE-avfall regnes kasserte EE-produkter. EE-produkter er produkter og komponenter som er avhengig 
av elektrisk strøm for å funksjonere. 
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4. Med våtorganisk avfall menes matavfall, og annet biologisk nedbrytbart avfall fra vanlige husholdninger, og 
som egner seg for kompostering. 

5. Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering og som leveres til 
sluttbehandling. 

6. Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse avfallstyper 
atskilt, og legger disse avfallstypene i anviste beholdere eller bringer dem til godkjente mottak. 

7. Med miljøtorg menes betjent mottak tilrettelagt for innlevering av separat avfall. 
8. Med oppsamlingsenhet menes i denne forskrift sekk, dunk, beholder, boks, avfallsinnkast, container, 

nedgravd container eller annet som Iris Salten IKS til enhver tid finner hensiktsmessig å anvende. 
9. Nedgravd avfallscontainer under bakken er spesielt egnet for konsentrert bebyggelse i bymessige strøk og 

kan tilrettelegges for rest-, papir-, mat-, plast- og glassavfall.   Andre fraksjoner kan være aktuelle.    
10. Med eiendom menes fast eiendom som er opprettet som en selvstendig juridisk enhet i 

tinglysningsregisteret hos tinglysingsmyndigheten, det være seg gnr./bnr.,gnr./bnr./snr.(seksjonsnummer), 
gnr./bnr./fnr.(festenr.).  

11. Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den interkommunale ordningen. Hver bebodd 
eiendom skal ha minst ett abonnement. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel 
festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
Abonnement inntrer for hver boligenhet i eiendommen i den grad bolig-enheten er fast bebodd og/eller 
eiendommen/boligenheten bebos i minst 90 døgn i året, jfr. § 85 i plan- og bygningsloven om midlertidighet.  
Abonnement beregnes i tillegg til hovedabonnementet hvis adskilte boenheter er i bruk og har eget 
sanitærrom, kjøkken / tekjøkken / kjøkkenkrok og ett eller flere oppholdsrom/soverom. Bruk av 
tilleggsenheten av eieren selv, eller medlem av denne familie som ikke er myndig, skal ikke regnes som 
ekstra abonnement.  

12. Med fellesavtaler menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsbeholdere for en eller flere 
avfallstyper. Hver enkelt eiendom som inngår i fellesabonnement, står økonomisk ansvarlig for sin del av 
felles abonnementet. 

13. Med tilleggsgebyr menes gebyr for tjenestetilbud ut over standardtilbud. 
14. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

 
 

§5. Unntak  
Iris Salten kan unnta visse eiendommer fra forskriften på grunn av vanskelige adkomstforhold slik som lange 
avstander, ingen båtforbindelse og lignende. 
Videre kan Iris Salten: 

• Unnta bestemte områder fra forskriften. 
• Gi særskilte regler for bestemte områder, fritidsbebyggelse og for abonnenter i grupper eller enkeltvis. 
• Unnta bestemte avfallsfraksjoner i husholdningsavfallet fra forskriften eller fastsette særskilte regler for 

håndtering av slike stoffer. 
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§6. Kommunal innsamling av avfall 
 Etter forurensningsloven §30,1.ledd, er det tvungen renovasjon for husholdningsavfall. Alle bebodde 

eiendommer i kommunene der det foregår virksomhet som medfører at det oppstår slikt avfall, omfattes av 
tvungen kommunal renovasjonsordning, bl.a gjelder: 

• Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen.  
• Iris Salten kan ved generelle bestemmelser eller gjennom enkeltvedtak stille krav til 

abonnent/avfallsprodusent om kildesortering av avfallet og løsning for kildesortering. 
• Iris Salten kan selv stå for innsamlingen av avfall som omfattes av denne forskriften, eller sette det ut til 

andre etter avtale. Uten samtykke fra Iris Salten må ingen samle inn husholdningsavfall. 
• Iris Salten kan opprette innsamlingsordninger for næringsavfall. I tilfeller der næringsavfall samles inn 

sammen med husholdningsavfall (felles beholder, felles under grunns anlegg), defineres virksomhetene 
som abonnenter hos Iris Salten. Slike fellesløsninger forutsetter samtykke fra Iris Salten. 

• I nye konsentrert bebyggelse innenfor bymessige strøk skal oppsamling av avfall med avfallscontainer 
nedgravd under bakken benyttes. I eksisterende bebyggelse innenfor bymessig strøk kan Iris Salten 
pålegge bruk av avfallscontainer nedgravd under bakken. 

 

§7 Iris Salten plikter 
Iris Salten skal sørge for at abonnentene har et hygienisk og effektivt tilbud for å bli av med sitt avfall,  

• herunder tilrettelegging for kildesortering av avfallet.  
• skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall iht. avfallsforskriften og ha 

et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall og farlig avfall fra husholdninger og andre sorterte 
avfallsfraksjoner som myndighetene til enhver tid bestemmer. 

• plikter å utarbeide egne regler for beregning av gebyrenes størrelse basert på gebyrgrunnlaget. 
   

§8 Krav til sortering 
Alle abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal renovasjonsordning plikter å kildesortere avfallet, etter 
nærmere anvisning, for enhver tid etablert innsamlingsordning. Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne 
oppsamlingsenheter. For nærmere opplysninger om tømmehyppighet henvises til egen informasjon. 
Det er ikke tillatt å legge varm aske, store metallgjenstander, døde dyr, eksplosiver, stein eller farlig avfall i 
avfallsbeholdere.  
Abonnenten må selv sørge for å makulere konfidensielt materiale. 

 
§9 Bruk av oppsamlingsenheter 

• Beholderne eies og vedlikeholdes av Iris Salten. Et abonnement omfatter lån og bruk av beholdere for 
de avfallsfraksjoner som samles inn av Iris Salten.  

• Abonnenten har erstatningsansvar ved skader på oppsamlingsenhetene som skyldes feil bruk, hærverk 
og lignende.  

• Iris Salten bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes.  
• Rengjøring av beholdere påhviler abonnenten, hvis ikke annet er bestemt.  
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• Iris Salten IKS er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet.  
• Avfallsbeholdere må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan 

tømmes. 
• Fastfrosset avfall er abonnenten og ikke Iris Salten sitt ansvar.  
• Lokket skal holdes lukket for å hindre forsøpling.  
• Ved bruk av sekker må det ikke anbringes stikkende og/eller skjærende gjenstander som kan skade 

renovatørene og vekten må ikke overstige 20 kg. Sekken skal på hentedagen være igjen knyttet. 
• Iris Salten kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet dersom det anses nødvendig for å sikre 

tilstrekkelig sortering av avfallet.  
• Iris Salten IKS kan pålegge abonnenter å bruke felles beholdere som for eksempel nedgravd 

avfallssystem, containere eller andre lignende tømmeordninger.  
 

§10 Plassering og tømming av oppsamlingsenheten 
Hovedregelen er at oppsamlingsenheten plasseres i offentlig kjørbar vei ved vegkant tømmedagen,  

• ved plassering langs ved riks- og fylkesveger er maksimumavstanden 3 meter.  
• Plassering av oppsamlingsenhetene på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, 

is, busker eller andre hindringer.  
• Tømming av oppsamlingsenhet skjer mellom kl. 07.00 – kl. 22.00 på tømmedagen. 
• Abonnenter, herunder deltakere i fellesabonnement, kan mot et eventuelt ekstra hentegebyr avtale med 

Iris Salten annen plassering av beholdere enn fastsatt ovenfor. 
• Abonnenter kan etter søknad på grunn av helsemessige årsaker søke om fritak for krav om plassering 

av søppeldunk, dersom det ikke er andre i husstanden som kan sette frem avfallsdunken.   
• Ved bruk av avfallsrom skal adkomst være terskelfri. 
• Renovatør skal etter tømming sette dunk/beholder tilbake. 

 
§11 Renovasjon etter private veier 

Oppsamlingsenheten kan også plasseres ved private veger, dersom følgende forutsetninger oppfylles: 
• Veien må være kjørbar med de biltyper som benyttes til renovasjon. 
• Sjåfør avgjør til enhver tid om en vei er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre. 
• Det må foreligge en skriftlig avtale. 
• Det må være tilfredsstillende snuplass ved siste abonnent langs veien. 
• Abonnentene er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av vegen.  
• Trær og busker som er vesentlig til hinder skal fjernes av abonnenten. 

 

§12 Krav til kjørbar vei 
Med kjørbar vei menes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle 
vekten av den aktuelle renovasjonsbil. 
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§13 Avfallsgebyr 
Abonnenten som omfattes av bestemmelsene i forskriften skal betale avfallsgebyr. Årsgebyrer vedtas årlig av 
kommunen etter innstilling fra Iris Salten.  Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter 
straks å melde fra til Iris Salten dersom eiendommen ikke er registeret. 
Ved feil i avfallsgebyr har IS eller abonnent iht. lov IS rett til å korrigere gebyret for inntil 3 år. 
Særskilt gebyr betales ved levering av avfall på miljøtorg, ekstra henteavstand og for andre tilleggstjenester. For 
oversikt over tilleggstjenester se www.Iris.Salten.no.  Reduksjon i gebyret kan oppnås ved fellesløsninger. 
For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning har kommunen innført differensierte gebyrsatser. 
Differensiering skjer på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, gjenvinning mv. Gebyret knyttes til størrelse av 
restdunk.  

 

§14 Innkreving, renter m.v. 
Iris Salten er delegert myndighet fra kommunene til å kreve inn renovasjonsgebyr på vegne av kommune.  
Innkreving av gebyr skjer delvis forskuddsvis i februar og september. 
 
Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant eller pantelovens § 6 - 1. Om 
renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov av 6.juni 1975 nr. 29 om 
eiendomskatt til kommunene, §26 og § 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale gebyr for hver 
abonnementsenhet, jfr.§2. 

 

§15 Klage 
Vedtak som er fattet av kommune eller Iris Salten som er delegert myndighet i medhold av forskriften, kan 
påklages til interkommunalt klageorgan. 

 
§16 Straff 

Overtredelse av forskriftene medfører straffeansvar etter forurensingslovens § 79 annet ledd. 

http://www.iris.salten.no/
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Iris Salten iks.  
 
Denne planen er en langtidsplan med horisont på 4 år, og en økonomiplan som viser kostnader og 
inntekter for selskapet og følgelig er utgangspunktet for renovasjonsgebyrene de neste årene. Dette 
er selskapets viktigste strategiske dokument som vurderer den lovpålagte offentlige renovasjonen.   
Dokumentet behandles og vedtas hvert år av representantskapet.    
 
En eventuell omorganisering av Iris Salten og Iris Service vil ikke ha større betydning for økonomiplan 
og budsjett, selvkost eller gebyr.    Det blir kun interne endringer mellom Iris Salten og Iris Service.   
 
Økonomiplanen vil styres av ytre rammebetingelsene og selskapets strategier for perioden.   
 
Utenforliggende rammebetingelser.  
Det har i de siste 12 månedene ikke vært endrede føringer i nasjonal eller europeisk politikk som 
medfører større endringer for Iris sin planlegging og drift.   Grønt skifte og fokuset på sirkulær 
økonomi kan over tid gi endrede føringer både i forhold til våre systemer, og ikke minst i forhold til 
de logistikkløsningene vi bruker.  Dette er tatt inn i selskapets overordnede strategier på 
avfallsområdet.      
 
Forholdet til «Ny by ny flyplass.   
Kommuneplanprosessen for «Ny by ny flyplass» vil starte opp i 2018, og planprosessen for det som 
er utenfor ny flyplass vil gå frem til 2022.    Iris må som en del av kommuneplanprosessen vurdere 
nye innovative løsninger for renovasjon både for husholdninger og næringsdrivende.   Det er 
forventet at vi skal bidra med gode prosesser og gode løsninger i prosjektet.   
 
Planleggingen rundt ny flyplass er allerede startet opp, og avfallsløsninger for den nye flyplassen vil 
bli avklart som en del av denne planleggingen.    Retura Iris skal delta proaktivt i denne prosessen, 
med sikte på å få gode og innovative løsninger til ny flyplass.   
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Selskapet strategier – virkninger for økonomiplanen.  
 
Styret i Iris har i løpet av 2017 arbeidet ut nye strategier som er førende for økonomiplan og 
budsjett. 
 

 
 
 

Perioden 2018 til 2021.  

Det grønne skiftet og CO2 mål.    
For Iris vil det grønne skiftet i all hovedsak bety at det skal gjøres en enda større innsats for å levere 
gode råvarer til ny produksjon.   Det betyr at vi må få renere fraksjoner, samt bidra til å øke 
volumene av materialer tilgjengelig for industrien.   Vi må arbeide mot produsentene slik at avfallet 
som oppstår er i en slik form at det kan gjenvinnes.   Vi må jobbe mot industrien slik at de i enda 
større grad legger til rette for bruk av de ressursene som finnes i de fraksjonene vi sorterer ut.   Iris 
må være pådriver og arbeide lokalt og nasjonalt med disse utfordringene. 
   
Utslippet av CO2 gasser og 2 graders målet fra Paris-avtalen betyr at vi i all vår produksjon må 
vurdere alternative arbeidsprosesser som fører til at avfallsbehandling i Salten bidrar med mindre 
CO2 utslipp.   Iris har alltid vært i front med å ta bruk nyest teknologi på våre biler.  Der skal vi også 
være i fortsettelsen.   I tillegg planlegger vi i denne planperioden for en storstilt overgang til 
elektrifisering av maskinparken på Vikan.   
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Vi i Iris er overbevist om at «NY-by Ny flyplass» vil bidra til at Iris og Salten vil være i front når det 
gjelder nye innovative løsninger innenfor vår bransje i årene som kommer.   Planleggingen av dette 
har allerede startet.  Men det er verdt å minne om at de første løsningene ikke skal være på plass før 
i 2025.     

Kommunikasjon.   
Vår kommunikasjon med innbyggerne i Salten er ekstremt viktig for de resultatene vi oppnår.    
Faktisk langt viktigere enn de systemene vi velger.    
Hovedmålet for all vår kommunikasjon er å få flere til å kildesorterer, og at de skal kildesortere rett.   
For 2017 til 2018 ble det satt følgende mål for kommunikasjon: 

1. Vi skal bli bedre til å forklare at avfall ikke lenger er søppel, men en ressurs/ råstoff til nye 
produkter, og hvilke produkter som lages.  

2. Vi skal kommunisere for å skape større tillit hos kunden om at avfallet som er kildesortert blir 
resirkulert og nyttet på en fornuftig måte.  

Iris skal til enhver tid søke å bruke de kanalene hvor vi treffer målgruppen mest effektivt.   Vi vil i 
perioden fortsette med informasjon på flere flater.  Kundeundersøkelsen viset at vi må viderutvikle 
våre digitale kanaler for å nå ut med informasjon til flere av våre unge brukere.   Undersøkelsen 
(Sentio 2016) ga oss også en klar tilbakemelding om at de fleste av våre kunder henter informasjon 
fra Iris Nytt.   

Kildesortering. 
Tre-dunksystem med egen dunk for glass samt sekk for plast fungerer godt.     Månedlig innsamling 
av plast og glass/ hermetikk har medført en økning av disse fraksjonene.    
 
Vi har vinteren 2017 gjennomført innhenting av matavfall hver fjerde uke.   Vi har hatt svært få 
henvendelser til denne endringen, og det har lettet belastningen for Iris Service og fører til reduserte 
innsamlingskostnader. 
 
40 liters dunk for glass kan på sikt måtte byttes ut på grunn av arbeidsmiljøårsaker.   Det hevdes at 
denne løsningen medfører mere slitasje på renovatørene.   Dersom arbeidstilsynet kommer med krav 
eller sterke tilrådninger vedr. dette kan vi bli pålagt å endre til 130 l dunker for glass og metall.  
 
Med forskriftsendringen for renovasjon som blir lagt frem i løpet av høsten 2017 vil det bli et 
intensivert arbeid med informasjon, innsalg og tilrettelegging for at flere går over til «UBL» - under 
bakken løsning.     
 
Etter at vi fikk ut sjokkselgerne med bioposer, returplastsekker og gule sekker i butikkene i Salten, 
har vi hatt et stort oppsving i salg av gule sekker.    Per august har vi solgt over 11 000 sekker – en 
økning på 60% fra 2016.    Denne endringen medfører videre at vi må sette opp egne ruter for 
innhenting av sekker i de områdene som har mest hytter og fritidshus.   Ekstra innsamling vil bli 
gjennomført etter typiske utfartshelger, og i perioden 20 juni til 10 august.    
  
 

Miljøtorg.  
I 2017 har vi to store prosjekter, opprusting av miljøtorget på Tømmerneset, og etablering av nytt 
miljøtorg på Halsa.   I planperioden har vi ikke planer om å etablere nye, eller legge ned noen av våre 
miljøtorg.    I planperioden er det lagt inn oppgradering av både Vensmoen i Saltdal, og på Reipå i 
Meløy kommune.    Behovet kommer av at anleggene er etablert på slutten av 90 tallet, og både 
slitasje og kapasitet tilsier at anleggene må rustes opp.     
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Bodø har vokst mye, og vil gjøre det også i årene som kommer.   Vi merker at kapasiteten både ved 
miljøtorget ved Bodøelv, og miljøtorget på Vikan blir utfordret.     For å møte den situasjonen vi har i 
dag, og ikke minst for å ta den økningen vi ser for oss fremover, vil vi planlegge for at det etableres et 
nytt miljøtorg i Vikan mellom riksvei 80 og jernbanen i planperioden.     
 

Anlegg Tilstand Kommentar  

Halsa  *** Under etablering.   

Reipå * Trenger å tenke nytt -   trenger matrampe.    

Inndyr ** OK 

Beiarn * Trenger utvidelse - ikke gjort noe enda.    

Misvær ** OK 

Vensmoen - Trenger – prosjekt 2018.     

Fauske  *** OK – trenger matavfallsrampe.    

Bodø  ** Trangt ellers ok.  

Vikan  ** Til tider trangt – ellers ok 

Steigen *** OK 

Tømmerneset  *** Nytt  

Hamarøy  ** OK 

 
 

Miljøtorg åpningstider.  
Dagens åpningstider er kommet frem gjennom flere endringer de senere år.   Vi er godt fornøyd med 
åpningstidene, og foreslår ikke endringer denne gangen.    Åpningstidene har stor betydning for 
kostnaden knyttet til driften av miljøtorgene.    
 

Anlegg:  Ma Ti On To Fr Lø Merknad 
Bodø  10-20 10-20 10-20 10-20     10-20 10-16   
Vikan  7.30-20 7.30-

15.30 
7.30-20 7.30 – 

15.30. 
7.30 – 
15.30.  

10-14 
10-16* 

 
1 apr. til 1 nov. 

Fauske  12-19 9-15.30 12-19 9-15.30 9-15.30. 10-14* 1 apr. til 1 nov.  
Reipå 12-19 12-16 12-19 12-16  12–16.   10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Halsa    13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep.  
Vensmoen 12-19  12-19 .  09 – 13.  10-14* 1 apr. til 1 sep.  
Inndyr   13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep.  
Misvær  13-18    10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Beiarn   13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Oppeid 12-19     10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Furulund   12-19    10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Tømmerneset.    13-18  10-14* 1 apr. til 1 sep. 
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Eierskap.  
Figuren under viser eierskap i Iris Salten.  
 
 
 

Iris Salten iks 
 

Iris Retura AS
(100%) 

HT-safe AS
 (73,35 %)

Iris Produksjon AS
 (100 %)

Labora AS
 (98 %)

Iris Service AS
 (100 %)

Nofir AS 
(35,56 %)

Rekom AS 
(2,0 %)

Retura Norge AS
(4%)

Mivanor AS
(100 %)

 
 
 
 
Styret i Iris Salten iks gjennomgikk i 2014 sin eierstrategi for sine selskaper.  Det vil bli gjort en ny 
gjennomgang høsten 2017.  
 
Som overordnet forventning gjelder følgende for alle selskaper Iris Salten iks har eierandel i:  
 
Selskapene skal drives innenfor det vi mener ligger i samfunnsansvar.  Selskapene skal integrere 
soaiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, og i forhold til egne ansatte og omverden, også 
utover det som er regulert gjennom lovverk.   Bedriftene skal bidra til en positiv samfunnsutvikling 
gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin virksomhet og ved å ta vare på lokalsamfunn, egne 
ansatte og andre intressenter.   
 
Selskapene skal forholde seg til og etterleve etisk regelverk vedtatt av eier.   
 
Selskapene skal ha en årlig vekst og det er forventet et økonomisk resultat på 5 til 10 % av 
omsetning.    Dette skal bedriftene oppnå ved å ha rett kompetanse og en effektiv drift.  
 
Selskapene skal normalt årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.    
 
I tillegg har styret gått gjennom vært eierskap og skriftlig begrunnet hvorfor Iris Salten iks er eier i 
akkurat dette selskapet og hvilke spesifikke forventninger de har til selskapet.   
 
Datterselskapene rapporterer til hovedstyret en gang i året om strategi, økonomi, drift og aktuelle 
saker.   
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Investeringer i perioden 2018 til 2021.  
Tabellen under viser investeringene i økonomiplanperioden.    Investeringsplanen bygger på en 
langsiktig fastlagt strategi med bedre tilrettelegging på miljøtorgene.  Investeringer blir endelig 
godkjent gjennom det enkelte års budsjett, og gjennom saker for øvrig som legges frem for styre og 
representantskap. 
 

 
 
Underground og dunker til husholdning.  
Dunkene som brukes til husholdningene har en viss utskiftingstakt på grunn av skader. Dunkene 
avskrives nå på 10 år, men har en gjennomsnittlig levetid som er lengre.  Årlig må det påregnes at vi 
må kjøpe inn dunker for 1,5 mil kroner.  
 
For den videre utbyggingen av oppsamlingsløsninger under bakken budsjetterer vi med 36 enheter i 
2018, og det samme påfølgende år.  

Containere til gjenbruksstasjon.  
Miljøtorgene er under kontinuerlig oppgradering, hvor redusert transport er en målsetting. Dette 
forutsetter innkjøp av noen komperimatorer og nye kontainere. I forbindelse med opprettelse av 
miljøtorget på Halsa vil ved være behov for en grunninvestering i komperimatorer for ca kr 2 mill, 
som er lagt inn i 2018. 

Utvidelse Beiarn miljøtorg.   
Utvidelse av areal med 600 m2.  Opparbeides på tidligere deponi.   

Oppgradering av miljøtorg Vensmoen     
På Vensmoen ble det for flere år siden satt opp en teltløsning for lagring av avfall og dunker. Dette 
teltet vil bli erstattet med et kaldlager.  Det er også lagt inn investeringsmidler til reasfaltering og 
asfaltering av vei inn til anlegget.    

Investeringsplan 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021 SUM Avskrivningstid i år
Ordinære dunker 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 7
Underground 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 10
Komprimerende utstyr og containere MT 3 200 900 800 800 5 700 12

Vensmoen - utvidelse og oppgradering 3 000 3 000 20
Halsa - nytt miljøtorg 6 500 6 500 20
Beiarn - utvidelse av areal 800 800 20
Reipå - utvidelse og oppgradering 4 500 4 500 20
Fauske - matavfall + gjerde 900 900 20
Bodø - nytt miljøtorg 50 000 50 000 30

Vikan - brannanlegg 5 500 5 500 20
Vikan - bekken legges i rør 1 200 1 200 30
Vikan - vanntilførsel 2 900 2 900 30
Vikan - rensenalegg 4 000 4 000 10
Vikan - tak over fraksjoner 10 000 10 000 30
Vikan - endring kompsteringslinje 1 000 8 000 9 000 10
Vikan - utvidelse deponi 11 000 11 000 25
SUM 48 000 22 400 4 300 54 300 129 000
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Oppgradering av miljøtorg Meløy     
Dette anlegget ble ferdigstilt i 1999, og bærer preg av at det tas imot langt mer avfall på anlegget nå 
enn da det ble planlagt.  Vi vil se på om vi kan gjøre nødvendige tiltak innenfor eksisterende tomt, 
eller om anlegget må utvides.  

Utvidelse deponi i Vikan   
Utvidelse av deponiet på Vikan ble først tatt opp i økonomiplanen i 2014, og ble vedtatt oppstartet i 
budsjettet for 2016.  Vikan fikk en endret status i 2009 da det ble forbudt å deponere avfall som 
inneholder organisk stoff.   Siden da har deponiet gått fra å være et deponi for blandet avfall til å bli 
et deponi for forurensede masser og fraksjoner som ikke kan energiutnyttes.    
 
Utvidelse av deponiet vil bli foretatt i 2016 og 2018.   Behovet for et deponi for forurensede masser 
er svært stort og utvidelsen vil dekke dette behovet i 20 år.   Prosjektet består av uttak av 147 000 
fm3 fjell, tetting av hele området med membran, oppsamling av sigevann og etablering av 
avskjærende grøfter for overvann.    Prosjektet er svært økonomisk gunstig og vil også i fremtiden gi 
lave priser for deponering av forurensede masser. Prosjektet delfinansieres av en variabel «avgift» i 
forhold til mengde innkjørte masser. 
 
Vanntilførsel og brannslokkeanlegg på Vikan.    
Det har vist seg umulig å lage en forskriftsmessig brannløsning på Vikan med den kapasiteten og 
trykk som er på levert vann inn til anlegget.    Dette foreslår vi oppgradert i 2018.   Denne jobben er 
allerede under prosjektering, og vi håper å kunne gi et godt kostnadsestimat innen økonomiplanen 
legges frem.    Brannløsning på Vikan, som allerede har vært inne i økonomiplanen i flere år vil 
komme etter at ny vanntilførsel er etablert.    
 
Ny port/ inngjerding av Vikan.   
Dessverre så har vi et økende antall uønskede besøk på Vikan.    Dette vet vi vil bli et enda større 
problem med mottak og lagring av vrakede biler på Vikan.    Dette er diskutert ved flere anledninger, 
og vi har konkludert med at det vil bli satt opp en langt sikrere port nede ved riksveien.  Det vil også 
bli satt opp gjerde i forlengelse av porten i begge retninger som vanskeliggjør tilgang til vårt område.    
 
Renseanlegg Vikan.    
Det er allerede 5 år siden renseanlegget i Vikan ble bygget, og siden da har Mivanor levert 8 
renseanlegg med bedre løsninger enn vårt anlegg har.    Som redegjort for høsten 2016 har vi derfor 
valgt å avskrive opprinnelig anlegg i 2016 og 2017, slik at det kan settes opp et nytt og forbedret 
renseanlegg i løpet av 2018.          
 
Elektrifisering av Vikan.  
Som en del av den videre utviklingen av Vikan, og for å møte det grønne skiftet, foreslår vi et større 
prosjekt som gjør av vi kan elektrifisere store deler av maskinparken på Vikan.   Kverner, sikter og 
annet stort utstyr som brukes på Vikan drives med dieselmotorer.   For å kunne gjennomføre denne 
endringen, som er både miljømessig riktig og samtidig fremtidsrettet, må det gjøres investeringer på 
nettsiden inn mot Vikan, og inne på eget område. 
 
For å kunne si noe om størrelsene på disse investeringen, må det først gjennomføres et forprosjekt 
med formål å kartlegge investingsbehovet. I økonomiplanen for 2019, ønsker vi å ta inn en 
investeringsplan for utvidelse av El-forsyningen og tilhørende infrastruktur på Vikan. 
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Lager for trevirke  
Avsetning av trevirke er en stor utfordring for alle selskaper i vår bransje.   Derfor har kravet til 
kvalitet på trevirket som skal gå til forbrenning blitt strammet inn.   Dersom vi skal kunne levere en 
god kvalitet, og dermed sikre både en fornuftig pris og sikker avsetning kan det bli behov for et lager 
for kvernet trevirke.   Bygget vil bli etablert av Iris Salten, og leiet ut til Iris Produksjon.    Både 
tidsangivelse og om det blir realisert er usikkert.     
 
Forbedringer matavfallsbehandling.   
Vi vurderer en anaerob løsning for behandling av matavfall og slam som lite aktuelt per i dag.   Med 
de mengdene vi har er kompostering fortsatt den mest aktuelle løsningen.   Både anlegg, prosess og 
sluttprodukt er godkjent av myndighetene.    For å bedre tilretteleggelse for produsering av en 
handelsvare av dagens kompost vil vi vurdere overbygg for lagring og klargjøring for salg av kompost.  
Dette er synliggjort med en investering i 2019.    Denne investeringen kan bli framskyndet dersom 
gode forretningsideer knyttet til bruk av kvalitetskompost slår til.    
 
Nytt miljøtorg Bodø 
Bodø by vokser, og Iris må hele tiden se etter bedre løsning for våre kunder. Vi ser at vårt Miljøtorg i 
byen har sine begrensinger med mottak av ett gitt antall fraksjoner. Samtidig ser vi at ved å etablere 
et større torg, vil vi kunne ta imot flere fraksjoner som for eksempel hageavfall og trevirke, noe som 
kundene i dag må kjøre til Vikan for å levere. Dagens ordning medfører mye «transport» med små 
tilhengere for våre kunder. Dersom vi etablerer et nytt miljøtorg i byen, kan inntransport foregå i 
større kontainere, og transportbehovet reduseres. I lys av «ny by – ny flyplass» ønsker vi å etablere 
et større miljøtorg i byen i 2021. 
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Organisasjon.   

Daglig ledelse
Leif Magne Hjelseng

Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen  

Kvalitet/ HMS
Ellen BakkefjellØkonomi:

Bjørn Ove Moum
Randi Hopen
Randi Heen

Hanne Støver
Mona Trøite Eilertsen  

Økonomi Stab

PA, Kundesenter, 
Data 

Trond S. Ursin
Gunn Willumsen

Britt Solveig Skjelvan
Vibeke Krane 

Trainee
Ledig   

Kundesenter

NK
Bjørn Ove Moum 

Renovasjon og anbud
Ledig  

 
 
Kundesenter og økonomiavdeling har med nyansettelsene de ressursene de trenger for å løse sine 
oppgaver.   Økonomiavdelingen leverer tjenester til alle selskapene som Iris har majoritetseierskap 
til, samt til Helse- og Miljøtilsyn Salten.   
I forbindelse med at daglig leder i Iris Service slutter høsten 2017 vil det bli opprettet en ny stilling i 
morselskapet med ansvar for renovasjonsplanlegging og anbud.   Disse oppgavene gjøres i dag av 
Johnny Brovold, og Iris Salten betaler Iris Service for disse tjenestene.   Denne endringen medfører at 
det blir en mindre ledende stilling i Iris Service, og følgelig ingen netto økning innenfor 
selvkostområdet.    
Iris Salten har svært stor nytte av å ha trainee, og fra høsten 2017 skal vi ha ny trainee inn i selskapet.    
 
Iris gjør mye på intern og ekstern kommunikasjon.  Det kan vi gjøre gjennom å ha ekstern hjelp i 
dette arbeidet.   Vi vurderer det slik at vi har mer igjen for å hente inn ekstern støtte enn å styrke 
egen organisasjon innenfor dette feltet.  
 
Lønnsutviklingen er lagt til 3% pr år. Dette gir følgende lønnsbudsjett: 
 

 
 

Budsjett lønn Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Lønn 7 284             8 394       8 437        8 588       8 842       
Overtid 60                  60            60             60            60            
Pensjonskostnad 1 405             1 990       1 500        1 500       1 500       
Feriepenger 881                1 014       1 019        1 037       1 068       
Arbeidsgiveravgift 780                910          901           915          938          
Andre personalkostnader* 320                412          747           765          783          
Sum 10 730           12 780     12 664      12 865     13 191     
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Oversikt over varekostnader i perioden.  

Varekostnader.  
Varekostnadene til Iris Salten er delt opp i følgende avtaler:  
 

Avtale Avtalepart Varighet 
Behandling av avfall Iris Produksjon 31.12.2021 
Innsamlingsavtale Bodø, Fauske og Gildeskål Iris Service  31.12.2020 
Driftsavtale miljøtorg Iris Service 31.12.2020 
Innsamlingsavtale entreprise – ny Retur AS 31.03.2023 

 
I løpet av sommeren er det signert ny Innsamlingsavtale med Retur AS.  Denne avtalen gjelder i 6 år 
fra 1. april 2017.   
 
Varekostnadene utgjør erfaringsmessig 72 til 80 % av våre totale kostnader, og utviklingen i 
varekostnadene er svært styrende for renovasjonsgebyret.  
 
Iris Produksjon skal i løpet av høsten 2017 hente inn pris på behandling av restavfall.  Dette er den 
viktigste avtalen i forhold til mengde og pris.   Vi har hatt meget gode betingelser de siste fem årene.    
Med en ny avtale så er vi bekymret for en økning på over 30 % på leveringa av restavfall til 
forbrenning.    
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Avfallsmengder.  
Hovedtrenden er at avfallsmengdene fra husholdningene går svakt ned.   Mengden matavfall reduseres og 
mengden papir går ned.   Innføringen av henteordning for glass/hermetikk og plast har medført en samlet økning 
på 700 tonn avfall til gjenvinning.  Dette er avfall som har gått i restavfallet tidligere.     I planen antar vi at disse 
hovedtrendene vil fortsette.  
 
VI har hatt stor gjennomslag med den endringen som ble gjort ved å ta seg betalt for trevirke over 180 kg.     
Mengden som husholdningene må betale for er redusert med 20 %.    De som må betale er privat 
næringsdrivende samt de husholdningene som kommer med mye trevirke i forbindelse med større ombygginger.   
Dette følger vårt hovedprinsipp om at forurenser skal betale.   
 
 I tabellen under er avfallsmengdene i perioden vurdert.  

 

 

 

Vurdering av andre varekostnader.  
Renovasjonskontrakten for Indre Salten og Meløy har vært ute på anbud, og den ble vunnet av Retur 
AS med oppstart 1.4.17. Kontraktsummene er noe redusert i forhold til løpende kontrakt, noe som vi 
er veldig godt fornøyd med. Det har vært noen utfordringer ved oppstart, men dette er noe både vi 
og Retur AS jobber med. 
 
I 2017 har vi lagt om distribusjon av matavfallsposer og tømmekalendere til ny løsning i butikk. Våre 
sekker og poser blir nå godt eksponert i butikkene. Dette har gitt større salg av «gulsekken», og 
forbruket av matavfallsposene har økt betydelig. 
 
Strandrydding har blitt en nasjonal «folkeaksjon», og i de to siste årene har våre kostnader blitt 
dekket av Miljødirektoratet fult ut. For 2018 holdes Strandaksjonen utenfor budsjettet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avfallsmengder 2016 aug.17 Progn. 2017 BU-2018 BU-2019 BU-2020 2021

Matavfall 5 813 3 929 5 893 5 700 5 700 5 700 5 700
Papp og Papir 4 184 2 472 3 708 3 800 3 600 3 500 3 400
Glass og Metall emballasje 989 457 900 1 000 1 100 1 150 1 200
Plast 695 731 1 097 1 100 1 100 1 100 1 100
Tekstiler 261 147 220 220 220 220 220
Restavfall 12 632 8 253 12 379 12 300 12 300 12 300 12 300
Restavfall fra husholdn.  
Papp  475 409 613 600 600 600 600
Trevirke 5 940 3 733 5 600 5 200 5 200 5 200 5 200
Rent trevirke 0 0 800 800 800 800
Impregnert virke 357 322 483 500 500 500 500
Hageavfall 1 554 898 1 346 1 700 1 700 1 700 1 700
Jern og metall 468 1 063 1 595 1 700 1 800 1 900 2 000
Etternitt 130 92 138 90 70 60 50
Risikoavfall 10 6 9 10 10 10 10
SUM 33 508 22 510 33 166 34 720 34 700 34 740 34 780
Til energigjenvinning 37,7 % 36,7 % 35,2 % 35,4 % 35,4 % 35,4 % 35,4 %
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Tabell: varekostnader for 2016-2021.  
 

 
 

Oversikt over andre driftskostnader.  
De største postene under andre driftskostnader er:  

• Vedlikehold av data/ ikt.  
• Produksjon av informasjonsmateriell som årsmelding, avis og kalender. 
• Annonsering, reklame og brosjyrer. 
• Bruk av konsulenttjenester.     
• Drift av bygg, renhold, kantine, husleie miljøtorg, kommunale avgifter. 

 
Iris har også fått en betydelig økning av eiendomsskatten til tross for at vi jobber innenfor 
selvkostområdet. Dette er påklaget i april, men vi har ikke mottatt svar. 
 
Som alle andre selskaper, ser vi også en økning i kostnader med lisenser og drift av datasystemer. 
Gode IT løsninger har også i vår bransje blitt en forutsetning for å kunne levere gode og effektive 
løsninger til våre kunder. Vi har derfor sett behovet for å ha en større gjennomgang av våre 
systemer, med mål om forbedringsmuligheter. Dette gjøres gjennom innleie, og gjenspeiles i økte 
konsulenthonorar både i 2017 og 2018. Av dette skal 75% viderefaktureres våre datterselskaper.  
 
Arbeidet med kommunikasjon gjennomføres i henhold til egen kommunikasjonsplan.  Utgiftene 
innenfor dette området er på kr. 1 850 000 i 2017. Dette videreføres i 2018 med 2 095 000. Her 
inngår også kostnader til Filmfest Salten, som er en viktig del av satsningen for bevisstgjøring av 
ungdom for vårt miljøarbeid.  
 
Forøvrig er det ikke vesentlige endringer under andre driftskostnader.   
 
Driftskostnadene gjennomgås årlig, og i planperioden fra 2017 økes de deretter med 2,5%. 

 
 
 
 
 

  

Budsjett varekostnader Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Behandling av avfall 25 260           29 302     29 875      30 502     31 143     
Innsamling egendrift 18 600           18 760     19 229      19 710     20 202     
Innsamling entreprise 9 924             10 200     10 455      10 716     10 984     
Drift våre mottak 17 400           17 430     17 866      18 312     18 770     
Andre innsamlingskost. 1 100             300          300           300          300          
Gulsekk, bioposer, plastsekk 1 100             1 660       1 713        1 767       1 822       
Distribusjon av bioposer og plastsekk 392                450          450           450          450          
Renseanlegg i Vikan 1 200             1 200       1 230        1 261       1 292       
Drift vekter, undergr., navigas. 1 534             1 435       1 477        1 522       1 569       
Sum 76 510           80 737     82 595      84 540     86 532     

Budsjett Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Driftskostnader 12 328 12 980 12 484 12 796 13 116
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Avskrivninger.  
Avskrivningene følger av tidligere års investeringer, og fremtidige investeringer i perioden. Iris Salten 
IKS følger avskrivningsreglene i regnskapsloven. Fra 2015 trådte det i kraft nye retningslinjer for 
selvkostregnskapet, hvor avskrivningene er endret fra å benytte kalkulatoriske avskrivningsregler til å 
benytte regnskapsmessige avskrivninger (med tillegg for at tomter skal avskrives over 50år).  
 
Av større pågående investeringer, er utvidelse av deponiet et stort løft. Dette forventes ferdigstilt i 
løpet 2018. I tillegg er det planlagt flere større oppgraderinger av miljøtorgene som i det fulle vil øke 
avskrivningene fra 2019. 
 

 
 

Finanskostnader.  
Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets ordinære 
drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor lånefinansieres. 
 
Ved inngangen til 2018 har selskapet en gjeld på kroner 134 millioner kroner. For å finansiere 
budsjetterte investeringsplan i 2018 må det gjøres et låneopptak på 27,3 mill. kr. 
Ved utgangen av 2019 vil selskapets samlede lånemasse være på det høyeste med ca 158 mill. kr. 
 
Dette utfordrer lånebegrensningen i selskapsavtalen på kr 136 mill. 
 
Selskapets finansieringsplan for 2017-2021 er oppsummert i tabellen nedenfor. 
 

 
 
 
Renteprognosen tar utgangspunkt i Norges Bank sin prognose for styringsrenten.  
 
Styringsrenten mot 2020: 
 

Budsjett Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Avskrivninger 12 400 12 825 14 656 14 529 14 389

2017 2018 2019 2020 2021
Gjeld ved starten av året (IB) 91 766 634kr                134 120 404kr             150 477 048kr             159 976 339kr          151 981 880kr           
Avdrag pr år 11 746 230kr                11 943 356kr               12 900 709kr               12 294 459kr            13 831 959kr              
Opptak av lån 54 100 000kr                28 300 000kr               22 400 000kr               4 300 000kr              4 300 000kr                
Gjeld ved slutten av året (UB) 134 120 404kr              150 477 048kr             159 976 339kr             151 981 880kr          142 449 922kr           
Rentekostnad 2 083 034kr                   2 615 093kr                 3 089 438kr                 3 677 687kr              3 689 564kr                
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Ved utgangen av 2017 utgjør vår portefølje av lån med fastrente 6%. For nye lån ønsker vi å utnytte 
det lave rentenivået, og flytende rente velges for disse. Dersom usikkerhet i markedet skulle tilsi en 
mere forsiktig renteprofil, vil vi vurdere å gå over til fastrente. Flytende rente i KNB er i dag ca 1,5%. 
 
Renteutviklingen som er brukt i økonomiplanen er: 
 

 
 

Prising av våre tjenester.  
Prissystemet er gjennomgått i forbindelse med budsjettering og vi foreslår ingen større 
endringer.    

 
 

Oversikt over våre inntekter.  
Renovasjonsgebyret utgjør 72 % av inntektene, som alle husstander i Salten betaler. I 2017 
var prisstigningen 1,0%. Vi har videreført presisering av regelverket rundt ekstratømming og 
tilbakekjøring. I tillegg har skifte av entreprenør i indre Salten gitt oss en del «nye» 
hentepunkter, som har gitt oss ekstrainntekter.  
 
Det er også gjennomført en andre tiltak på kostnadssiden deriblant har en del 
avfallsfraksjoner gått fra å være en kostnad, til at vi nå får betalt. Dette gjelder 
husholdningsplast, glass og metallemballasje, jern og metall og EE avfall. Slike endringer får 
direkte utslag i selvkosten, og skal naturlig gjenspeiles i husholdningsgebyret.  
 
I 2017 estimeres det et selvkostoverskudd på kr 7,7 mill. kr. Målsettingen om en balanse i 
selvkost rundt null, har gjort at fjorårets prisprognose er nedjustert.  
 
I dag sendes det ca 38 000 papirfakturaer årlig, og til tross for at elektroniske løsninger 
finnes, reduseres ikke mengden på papir. Som en miljøbedrift, mener vi at antall 
papirfaktura må reduseres. Derfor foreslår vi et fakturagebyr på kr 45 som vil synliggjøre 
kostnaden hver enkelt har ved å motta en papirfaktura.  
 

Renteutvikling 2017 2018 2019 2020 2021
i prosent 1,6% 1,7% 1,9% 2,3% 2,5%
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I tillegg har Iris Salten følgende viktige inntektsposter.  
 

1. På våre 12 miljøtorg så betaler husholdningene for restavfall og næringsdrivende for 
både sortert og restavfall.   Inntektene på våre miljøtorg viser jevn økning.  

2. Iris Salten iks har ingen næringskunder på renovasjonsruter, disse er kunder av 
Retura Iris.   Fordi en egen rute for næringslivskunder ville være svært dyrt for 
næringslivet i distriktskommunene får disse kundene likevel tømt sitt avfall på de 
rutene som kjører ordinært husholdningsavfall.   Denne tjenesten gjøres opp i 
henhold til egen avtale som vist i tabellen under.  

3. Iris Salten eier alle lokaler på Vikan, og leier disse ut til sine datterselskap.  I tillegg 
betaler døtrene for felles HMS-kvalitetssystem, IT, regnskapstjenester, kantine og 
renhold.   

4. Iris Produksjon betaler for leie for bruk av sorteringshall, komposteringsanlegg, farlig 
avfall bygg, papirsorteringslokale og deponi.   

5. Det er budsjettert med salg av 37 «underbakken» anlegg i 2018 og kommende år. 
 
Vi foreslår å redusere husholdningsgebyret med -1,5% i 2018, med påfølgende prognose for 
kommende år.  
 

 
 
 
Våre varekostnader vil i 2018 øke betydelig pga. forventet prisøkning på restavfall. Denne 
prisøkningen mener vi skal gjenspeiles i prisen på miljøtorget. Vi foreslår derfor å øke 
prisene på miljøtorget med 1,5% i 2018, med påfølgende prognose. Øvrige tjenester økes 
med 1,5% da det generelle kostnadsnivået øker nærmere 2 – 2,5%. 
 

 
 
 
Oppsummert gir dette følgende inntekter for Iris Salten IKS i planperioden: 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021
Prisstigning husholdningsgebyret 1,00 % -1,50 % 0,00 % 1,00 % 1,00 %

År 2017 2018 2019 2020 2021
Prisstigning miljøtorg og øvrige tjenester 1,00 % 1,50 % 0,00 % 1,00 % 1,00 %
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Budsjetterte inntekter Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Husholdningsrenovasjon 87 900             86 882       87 182        88 353       89 537       
Fakturagebyr 1 710        1 500          1 300         1 100         
Salg sekker 600                 840           861            883           905           
Saldoforespørsler 280                 280           287            294           302           
Inntekter miljøtorg 1 10 328             10 483       10 483        10 588       10 694       
Refusjon Retura kunder 2 3 857               3 800        3 895          3 992         4 092         
Utleie adm. Tjenester 3 5 011               5 340        5 474          5 610         5 751         
Utleie anlegg 4 6 100               5 493        5 400          5 300         5 200         
Variabel andel innkjørte masser til deponi 3 600               3 000        3 000          3 000         3 000         
Salg kantine 220                 230           236            242           248           
Prosjekter, salg underbakken 5 1 400               1 400        1 400          1 400         1 400         
Utleie ansatte + utleie Tysfjord 6 2 076               985           625            641           657           
Tilskudd strandrydding 1 000               -            -             -            -            
SUM 122 372 120 443 120 343 121 603 122 885
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Selvkost.  
Selvkostregnskapet skal bare vise inntekter og kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon. 
Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene i regelverket om selvkostanalyse som ble 
revidert i 2015. Nye regler er tatt inn i selvkostkalkylen fra 2015. 
 
Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i Salten skylder Iris 
Salten iks. Dette bokføres som en inntekt i driftsregnskapet, og en fordring i 
balanseregnskapet. Overskudd behandles motsatt. I tillegg skal årlig overskudd/underskudd 
renteberegnes. Selvkostområdet skal balansere rundt null over en periode på 5 år. 
 
For 2017 har det vært gjort en del tiltak som har gitt oss et langt større overskudd på 
selvkost enn det vi budsjetterte.  I budsjettet for 2018, som er godt beskrevet ovenfor, er det 
tatt inn flere ulike tiltak som har påvirkning på selvkostområdet både på inntekts- og 
kostnadssiden. Hensyntatt resultatet i 2017 og forutsetninger i kommende planperiode frem 
til 2021 gir dette følgende prognose for prisøkning for perioden 2018 – 2021: 
 

 
 

 
 
Med budsjetterte prisutviklingen vil selvkost gå mot balanse i 2021. 
 

 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021
Prisstigning husholdningsgebyret 1,00 % -1,50 % 0,00 % 1,00 % 1,00 %

Årlig resultat Akkum inkl rente*

Selvkostregnskap 2005 -1 579 278kr                  -1 610 074kr                           

Selvkostregnskap 2006 1 086 336kr                   -574 309kr                              

Selvkostregnskap 2007 3 082 991kr                   2 564 682kr                            

Selvkostregnskap 2008 -1 859 020kr                  796 087kr                               

Selvkostregnskap 2009 -3 281 030kr                  -2 516 271kr                           

Selvkostregnskap 2010 -3 060 847kr                  -5 575 952kr                           

Selvkostregnskap 2011 1 882 206kr                   -3 843 915kr                           

Korr 2008-2010 inkl renter 12 774 461kr                 8 930 546kr                            

Selvkostregnskap 2012 5 428 295kr                   14 642 972kr                          

Selvkostregnskap 2013 -2 037 345kr                  12 963 946kr                          

Selvkostregnskap 2014 -8 869 340kr                  4 309 543kr                            

Selvkostregnskap 2015 -6 246 530kr                  -1 913 973kr                           

Selvkostregnskap 2016 5 941kr                          -1 940 213kr                           

Selvkostregnskap 2017 7 792 293kr                   5 890 416kr                            

Selvkostregnskap 2018 1 278 339kr                   7 305 876kr                            
Selvkostregnskap 2019 -921 084kr                     6 542 234kr                            
Selvkostregnskap 2020 -1 976 062kr                  4 705 028kr                            
Selvkostregnskap 2021 -3 028 449kr                  1 762 731kr                            
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Resultat for Iris Salten iks.  
Resultatet for Iris Salten IKS for perioden 2018 – 2021 bygger på forutsetningene som er 
nevnt i Økonomiplan, og med formål om balanse i selvkostregnskapet. For at vi skal nå dette, 
er det budsjettert med underskudd på driften fra 2018 - 2021. 
 
 

 
  

Budsjett - oppsummering Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Inntekter -122 372 -120 443 -120 343 -121 603 -122 885
Varekostnader 76 510 80 737 82 595 84 540 86 532
Lønn 10 730 12 780 12 664 12 865 13 191
Annen driftskostnad 12 328 12 980 12 484 12 796 13 116
Avskrivninger 12 400 12 825 14 656 14 529 14 389
Finansutgifter 2 093 2 618 3 089 3 658 3 585
Finansinntekter -293 -260 -293 -293 -393
Resultat -8 604 1 237 4 853 6 492 7 535
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Oversikt over utviklingen i renovasjonsgebyr.  
Tabellen under viser utviklingen fra 2006 frem til 2017, og økonomiplanens forslag frem til 
2021.  
 

Endring i renovasjonsgebyret 
År Økning  Grunngebyr 240 l gebyr  

2006 2,50 % 1 499 2 069 
2007 2,50 % 1 536 2 121 
2008 0,00 % 1 536 2 121 
2009 7,50 % 1 651 2 280 
2010 7,50 % 1 775 2 451 
2011 4,00 % 1 846 2 459 
2012 4,00 % 1 920 2 651 
2013 0,00 % 1 920 2 651 
2014 0,00 % 1 920 2 651 
2015 3,75 % 1 992 2 750 
2016 3,50 % 2 062 2 846 
2017 1,00 % 2 083 2 874 
2018      - 1,50 % 2 052 2 831 
2019 0 % 2 052 2 831 
2020 1,00% 2073 2 859 
2021 1,00% 2 094 2 887 

 
 
Figuren under viser minstegebyret i Salten sammenlignet med minstegebyrene i andre 
områder i Norge.    
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Kommunenes garantiansvar.  
Gjennom selskapsavtalen og iks loven garanterer eierne for alle Iris’ forpliktelser. Tabellen 
under viser eiernes garantiansvar i forhold til selskapets gjeld, tall i 1000 kroner.  
 

 

Innbygger pr 
Kommune- kommune Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld
navn pr. 30.06.17 pr 31.12.17 pr 31.12.18 pr 31.12.19 per 31.12.20 per 31.12.21
Beiarn 1044 1 720 274                     1 930 070                     2 051 911                  1 949 371                   1 827 111              
Bodø 51123 84 239 049                   94 512 416                  100 478 781             95 457 579                 89 470 697            
Fauske 9760 16 082 255                   18 043 565                  19 182 617               18 224 008                 17 081 040            
Gildeskål 2018 3 325 204                     3 730 729                     3 966 242                  3 768 038                   3 531 715              
Hamarøy 1794 2 956 103                     3 316 614                     3 525 985                  3 349 782                   3 139 691              
Meløy 6405 10 553 980                   11 841 090                  12 588 592               11 959 505                 11 209 432            
Saltdal 4752 7 830 213                     8 785 146                     9 339 733                  8 873 001                   8 316 506              
Steigen 2534 4 175 454                     4 684 672                     4 980 405                  4 731 520                   4 434 770              
Sørfold 1965 3 237 872                     3 632 746                     3 862 074                  3 669 075                   3 438 959              
Sum 81395 134 120 404                150 477 048                159 976 339             151 981 880               142 449 922            
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1. Budsjett 2018 - sammendrag. 

Estimert resulat for 2017 viser et overskudd på ca kr 8,6 mill. i tillegg går Iris Service meget 
godt, slik at overskuddet på selvkost for 2017 vil være ca kr 7,7 mill. og akkumulert selvkost 
vil være ca kr 5,9 mill. Dette utgangspunktet gir klare føringer for budsjett for 2018 og 
økonomiplan frem til 2021. 
 
I tillegg til overnevnte er budsjettet utarbeidet med utgangspunkt følgende forutsetninger: 
 

 Det legges frem et budsjett som foreslår en reduksjon på -1,5 % i 
renovasjonsgebyrene for 2018. 

 For andre tilleggstjenester foreslås en økning på 1,5 %. 

 For levering av avfall på våre anlegg foreslås en økning på 1,5 %. 

 Gulsekken og asbestsekken økes noe mere pga. økte innkjøpspriser. 

 Vi sender i dag 38 000 papirfakturaer, denne mengden ønskes redusert, vi ønsker å 
innføre et fakturagebyr på kr 45, som gir en tilleggsinntekt på kr 1 710 000. Dette 
søkes tilbakeført til abonnentene gjennom redusert renovasjongebyr. 

 På våre mottak skal husstandene som betaler renovasjonsgebyr betale for å kaste 
restavfall, og mer enn 1 m3/180 kg trevirke. Øvrige fraksjoner er gratis.     

 Det presiseres at alle husstander skal levere eternitt gratis på våre anlegg.  

 Låneopptaket i 2018 vil være kr 28,3 mill. da noe av investeringene ble finansiert i 
2017, men ikke gjennomført ihht. plan. 

 Variabel leie av deponi for innkjøring av forurensende masser er budsjettert til kr 
3 000 000. 

 Øvrige budsjettforutsetninger: 
o Prisene for behandling av restavfall forventes å øke med 15 – 20 % fra 2018.  

da Iris Produksjon sin langsiktig avtale utløper og nye anbud skal hentes inn. 
o Svak nedgang i avfallsmengdene. 
o Administrasjon økes med en ansatt for oppfølging av kontrakter, anbud etc. 

Disse arbeidsoppgaven ligger i dag hos Iris Service, og inngår i selvkosten (Iris 
Service reduseres tilsvarende). 

o Netto pensjonskostnad følger kalulerte kosnader med en hybridløsning som 
gir en økning på kr 600 000 til kr 1 990 000 sammenlinget med 2017. I år 2 
reduseres pensjonskostnaden med kr 500 000. 

o Det er lagt inn kr 500 000 til generelt vedlikehold av bygningsmassen. 
o Det er tatt høyde for en traniee i hele 2018. 
o It-kartlegging og forprosjekt elektrifisering av Vikan er tatt inn i 

konsulenttjenester. 
o Det er budsjettert med en økning i forbruket av matavfallsposer og gulsekker. 
o Kontraktene med Iris Service er økt med inntil 2,5%. 
o Renten for løpende lån er satt til 1,7% (i dag 1,5%). 

 
Budsjettsammendraget for 2018 viser et underskudd på kr 837 000. Med dette resultatet, vil 
det akkumulerte selvkostresultatet være et overskudd på kr 7 568 000, mot kr 5 890 000 ved 
utgangen av 2017. For nærmere beskrivelse av Selvkost, se sak Økonomiplan 2018-2021.  
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2. Detaljert budsjett 2018 

Forutsetningene for detaljert budsjett er nærmere beskrevet i Økonomiplan for 2018-2021.  
 

Iris Salten - Budsjett med utvikling 

  Budsjett 2018 Estimert 2017 
Budsjett 

2017 
Regns 06-

2017 Budsjett 2016 Regnskap 2016 

Inntekter salg underground -1 400 000 -1 400 000 -1 550 000 -364 750 -650 000 -1 594 000 

Salg kantine -230 000 -220 000 -220 000 -112 447 -150 000 -261 962 

Inntekter fra miljøtorgene -10 483 000 -10 328 000 -11 119 000 -5 504 944 -10 375 000 -11 299 218 

Saldoforespørsel, salg gule sekker -1 120 000 -880 000 -810 000 -496 560 -780 000 -793 306 

Husholdningsrenovasjon -86 882 000 -87 900 000 -86 777 000 -43 943 931 -80 700 000 -85 688 372 

Fakturagebyr -1 710 000           

Selvkost årlig endring     0 0 0   

Gevinst salg anleggsmidler     0 0 0 0 

Utleie ansatte og div. inntekter -985 000 -2 076 000 -900 000 -1 272 138 -725 000 -1 606 159 

Andre inntekter, tilskudd    -1 000 000 0 -1 272 138 -725 000 0 

Sum eksterne inntekter -102 810 000 -103 804 000 -101 376 000 -52 966 908 -94 105 000 -101 243 018 

              

Leieinntekter Vikan deponi -5 493 000 -6 100 000 -8 094 000 -4 958 869 -6 596 000 -9 912 030 

Variable inntekter fra masser -3 000 000 -3 600 000 -1 000 000       

Administrative tjenester -5 340 000 -5 011 000 -4 767 000 -2 505 954 -4 815 000 -4 584 089 

Blanda ruter Retura Iris AS -3 800 000 -3 857 000 -3 700 000 -2 127 975 -5 113 000 -5 330 153 

Sum interne inntekter -17 633 000 -18 568 000 -17 561 000 -9 592 797 -16 524 000 -19 826 272 
              

Sum driftsinntekter -120 443 000 -122 372 000 -118 937 000 -61 287 568 -109 904 000 -121 069 289 

              

Innsamling entreprise 10 200 000 9 924 000 9 600 000 4 943 742 10 352 500 10 454 179 

Innsamling egendrift 18 760 000 18 600 000 18 800 000 9 249 573 19 500 000 19 405 736 

Drift miljøtorg 17 430 000 17 400 000 17 000 000 8 617 169 13 869 000 16 128 844 

Drift undergr, vekter, behldn endring undergr 1 430 000 1 534 000 1 610 000 624 134 1 275 200 1 721 912 

Behandling av avfall, internfakturering 29 302 000 25 260 000 28 818 200 13 228 248 29 188 000 29 151 662 

Bioposer, sekker inkl distribusjon 2 110 000 1 492 000 1 360 000 650 500 1 440 000 1 316 905 

Drift renseanlegget 1 200 000 1 200 000 1 200 000 600 000 1 200 000 1 200 000 

Andre innsamlingskostnader (miljøgebyr KLIF) 305 000 1 100 000 250 000 947 242 1 450 000 1 748 878 

Sum Varekostnader 80 737 000 76 510 000 78 638 200 38 260 608 77 074 700 79 928 115 

              

Lønninger fast ansatte inkl bonus 8 274 000 7 134 000 7 000 000 2 866 597 5 900 000 5 854 486 

Lønn andre (vikarer) 120 000 150 000 100 000 28 500 350 000 150 871 

Lønn overtid (faste/vikarer) 60 000 60 000 100 000 37 756 100 000 94 797 

Beregnede feriepenger 1 014 000 881 000 864 000 439 690 762 000 818 917 

Arbeidsgiveravgift beregnet 910 000 780 000 781 784 287 775 691 000 699 655 

Møtegodtgjørelse (styre, representantskap) 433 000 364 000 314 000 -171 880 285 000 102 212 

Budsjett 2018 Estimert 2017 Budsjett 2017 Regns 06-2017 Budsjett 2016 Regnskap 2016

Driftsinntekter -120 443 000 -122 372 000 -118 937 000 -61 287 568 -109 904 000 -121 069 289

Varekostnader 80 737 000 76 510 000 78 638 200 38 260 608 77 074 700 79 928 115
Personalkostnader 12 780 000 10 730 000 10 821 534 4 225 634 9 641 500 9 614 702
Driftskostnader 12 980 000 12 328 000 9 445 000 6 446 446 8 510 000 10 408 610
Avskrivninger 12 825 000 12 400 000 12 600 000 6 367 308 12 700 000 12 593 741
Sum driftskostnader 119 322 000 111 968 000 111 504 734 55 299 996 107 926 200 112 545 168
Driftsresultat -1 121 000 -10 404 000 -7 432 266 -5 987 572 -1 977 800 -8 524 121
Netto finansinnt / kostnader 2 358 000 1 800 000 2 180 000 1 021 768 1 690 000 1 685 297
Ordinært resultat før skatt 1 237 000 -8 604 000 -5 252 266 -4 965 804 -287 800 -6 838 824

Iris Salten - Budsjett med utvikling
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Diverse forsikringer 65 000 22 000 22 000 21 897 20 000 21 293 

Bedriftshelsetjeneste, treningsavtaler 36 000 32 000 25 300 12 865 25 000 22 523 

KLP pensjonsandel 1 992 000 1 404 000 1 425 000 404 722 1 318 500 1 355 635 

Sykelønn, fødselspenger ref. -290 000 -250 000 30 000 60 225 30 000 80 363 

Andre pers. kost 166 000 153 000 159 450 237 487 160 000 413 950 

Sum Personalkostnader 12 780 000 10 730 000 10 821 534 4 225 634 9 641 500 9 614 702 

              

Avskrivning bygg/anlegg 12 825 000 12 400 000 12 600 000 4 082 964 12 700 000 7 857 841 

Avskrivninger container     0 2 033 492 0 3 966 873 

Avskrivninger inventar/data/utstyr     0 193 583 0 657 837 

Avskrivning maskinanlegg     0 57 268 0 111 191 

Sum avskrivninger 12 825 000 12 400 000 12 600 000 6 367 308 12 700 000 12 593 741 

              

Renhold, kantine, eiend skatt, kom.avg 1 720 000 1 590 000 1 125 000 650 610 1 220 000 858 097 

Leie tomt, containerleie 195 000 192 000 115 000 89 447 205 000 145 840 

Drift/leie bankterminaler 555 000 555 000 550 000 252 202 210 000 448 271 

Utgiftsført inventar/utstyr/data 240 000 240 000 290 000 86 372 180 000 270 616 

Vedl drift data, lisenser data 1 825 000 1 903 000 1 210 000 1 236 930 1 160 000 1 073 578 

Vedlikehold bygg/anlegg 700 000 808 000 500 000 527 860 50 000 584 992 

Revisjon, vakt 110 000 110 000 110 000 73 268 170 000 131 732 

Konsulenthonorar, innleid arbeidskraft 1 800 000 1 600 000 675 000 232 306 610 000 1 106 468 

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv. 150 000 140 000 155 000 59 802 160 000 146 889 

Telefon, bredbånd 310 000 270 000 230 000 151 755 260 000 265 871 

HMS, sentralbord 570 000 500 000 390 000 249 269 470 000 396 981 

              

Porto, utsendelse 520 000 520 000 400 000 329 025 350 000 650 666 

Kurs, reiser, møter etc. 715 000 642 000 610 000 257 464 505 000 657 690 

Varekjøp kanitne (salg som inntekt) 375 000 375 000 375 000 206 481 325 000 388 233 

Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside 2 095 000 1 850 000 1 760 000 967 948 1 700 000 1 881 252 

Representasjon, gaver 10 000 5 000 15 000 4 851 15 000 9 935 

Kontigenter 300 000 300 000 320 000 248 190 250 000 289 468 

Tilskudd, støtte 0 0 0 0 0 0 

Forsikringspremier 470 000 470 000 290 000 471 073 400 000 443 804 

Bank- og kortgebyr 250 000 210 000 250 000 98 012 200 000 199 179 
Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet 
tap 40 000 24 000 15 000 -138 15 000 9 146 

Andre kostnader 30 000 24 000 60 000 253 719 55 000 449 904 

Sum andre driftskostnader 12 980 000 12 328 000 9 445 000 6 446 446 8 510 000 10 408 610 

              

Sum driftskostnader 119 322 000 111 968 000 111 504 734 55 299 996 107 926 200 112 545 168 

              

DRIFTSRESULTAT -1 121 000 -10 404 000 -7 432 266 -5 987 572 -1 977 800 -8 524 121 

              

Andre finansinntekter -260 000 -293 000 -400 000 -141 183 -410 000 -391 945 

Renteinntekter før utbytte fra døtre -260 000 -293 000 -400 000 -141 183 -410 000 -391 945 

              

Nedskrivning av omløpsmidler       0 0 0 

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler       0 0 0 

Rentekostnader fra konsern 2 618 000 2 093 000 2 580 000 1 162 951 2 100 000 2 077 242 

Andre rentekostnader       0 0 0 

Andre finanskostnader       0 0 0 

Rentekostnader 2 618 000 2 093 000 2 580 000 1 162 951 2 100 000 2 077 242 

Netto finanskostnader 2 358 000 1 800 000 2 180 000 1 021 768 1 690 000 1 685 297 

              

Ordinært resultat 1 237 000 -8 604 000 -5 252 266 -4 965 804 -287 800 -6 838 824 
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3. Investeringer. 

 
Dette er en detaljert oppstilling av foreslåtte investeringene for år 2018. Det er gjort anslag 
på når i året investeringen skal foretas. Derav fremkommer størrelsene på avskrivningene i 
budsjettet. Investeringene er nærmere beskrevet i Økonomiplan for 2018-2021. 
 

 
 

4. Finansiering av investeringene 

Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets 
ordinære drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor 
lånefinansieres. 
 
I investeringsplanen skal det gjennomføres investeringer for kr 46,6 mill. Beregning av 
lånebehovet fremkommer: 
 

Investeringer 2018    48 000 000 
Egenkapital til deponiet -   3 000 000 
Finansiert i 2017  - 15 300 000 
Sum lånebehov     29 700 000 

Ved utgangen av 2018 vil selskapets samlede lånemasse være på det høyeste med ca 150 
mill. kr. Dette utfordrer lånebegrensningen i selskapsavtalen på kr 136 mill. Årlig nedbetaling 
av gjeld er ca kr 11,9 mill. 
 
Til grunn rentekostnaden har vi tatt utgangspunkt i forventinger til renteutviklingen i Norges 
Bank, som gir følgende rentebane. 
 

 

Investeringsplan 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021 SUM Avskrivningstid i år

Ordinære dunker 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 7

Underground 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 10

Komprimerende utstyr og containere MT 3 200 900 800 800 5 700 12

Vensmoen - utvidelse og oppgradering 3 000 3 000 20

Halsa - nytt miljøtorg 6 500 6 500 20

Beiarn - utvidelse av areal 800 800 20

Reipå - utvidelse og oppgradering 4 500 4 500 20

Fauske - matavfall + gjerde 900 900 20

Bodø - nytt miljøtorg 50 000 50 000 30

Vikan - brannanlegg 5 500 5 500 20

Vikan - bekken legges i rør 1 200 1 200 30

Vikan - vanntilførsel 2 900 2 900 30

Vikan - rensenalegg 4 000 4 000 10

Vikan - tak over fraksjoner 10 000 10 000 30

Vikan - endring kompsteringslinje 1 000 8 000 9 000 10

Vikan - utvidelse deponi 11 000 11 000 25

SUM 48 000 22 400 4 300 54 300 129 000
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5. Gebyrer og priser 2018 

Alle priser og gebyrer er i den videre fremstilling avrundet til nærmeste krone. De endelige 
priser skal tilpasses våre datasystem for registrering og fakturering av kundene. I denne 
prosessen kan øresavrunding gi små endringer i de priser og gebyrer som er presentert her.  
 
Renovasjonsgebyret i Salten er knyttet til størrelsen på restavfallsdunken til den enkelte 
boenhet. Grunngebyret, det vil si det minste en husholdning skal betale, settes til samme 
gebyr som 80 liters gebyret.  
 
Budsjettfremlegget er basert på en reduksjon på -1,5 % i renovasjonsgebyret. De øvrige 
prisene inkl. levering på miljøtorgene økes med 1,5%. Prisøkning for Gulsekken og 
Asbestsekken økes noe mere på grunn av økte innkjøpspriser ut over 1,5%. 
 
 

Prisliste 2018 
 

Husholdningsgebyr Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

Grunngebyr 2 083 2 052 2 565 

80 liter 2 083 2 052 2 565 

130 liter 2 332 2 297 2 871 

190 liter 2 628 2 589 3 236 

240 liter 2 874 2 831 3 539 

350 liter 2 421 2 385 2 981 

500 liter 5 702 5 616 7 021 

660 liter 7 512 7 399 9 249 

750 liter 8 528 8 400 10 500 

Pr. m3 i container 11 801 11 624 14 530 
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Priser avfallssystemet «underground»:    
 

   

Antall abonnenter Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

 40 – 50 2 083 2 052 2 565 

 31 – 39 2 332 2 297 2 871 

 22 – 30 2 628 2 589 3 236 

 10 - 21  2 874 2 831 3 539 

Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk 300 300 375 
     

   

   

Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:    
 

   

Antall abonnenter Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

Nye BRL og sameier 49 000 49 000 61 250 

Etablerte BRL og sameier 25 000 25 000 31 250 
 

   
 

   
 

   

Andre betalingstjenester:     
 

   

  
Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 

Gebyr 2018 inkl 
mva 

Gulsekk inkl. levering (ny sekk) 72 78 98 

Asbestsekken (ny sekk) 109 150 188 

Husholdningsplastsekken pr. rull 16 16 20 

Matavfallsposer pr. rull gratis gratis gratis 

Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant 1010 1025 1 281 

Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. 2020 2050 2 563 

Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. 1200 1218 1 523 

Fri henting for syke og svake inntil 20 m. 0 0 0 

Montering av lås i dunk 400 406 508 

Grovavfallsruter pr. tonn. 3 385 3436 4 295 

Fradrag ved hjemmekompostering.  265 269 336 

Feriehenting 46 47 59 

Bytting av dunk på hjemmeadresse 193 196 245 

Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk 268 272 340 
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Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte gulsekken, 
kan  
bestille ekstratømming. Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstørrelse per 
tømming: 

 Ekstratømming:  Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

Tilkjøringsgebyr 120 122 152 

80 l 130 132 165 

130 l 161 163 204 

190 l 204 207 259 

240 l 208 211 264 

350 l 317 322 402 

500 l 442 449 561 

660 l 525 533 666 

750 l 599 608 760 

4 m3 container 2716 2757 3 446 

6 m3 container 3808 3865 4 831 

8 m 3 container 4907 4981 6 226 

per 100 l sekk 147 149 187 

m3 i løs vekt 920 934 1 167 
 

   
 

   
Hyppigere tømming: I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha hyppigere 
tømming 

enn etter "Grønt System", (tømming restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken tilsvarende 20%. 

Påslag hyppigere tømming  Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

80 l 416 422 528 

130 l 467 474 593 

190 l 526 534 667 

240 l 575 584 730 

350 l 859 872 1 090 

500 l 1 140 1157 1 446 

660 l 1 502 1525 1 906 

750 l 1 706 1732 2 164 

Per m3 container 2 274 2308 2 885 
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Priser avfallsmottak pr 1.1.2018 
For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av  

tilbudet på de ulike mottakene.    
 

   
Fra 1. januar 2018 gjelder følgende priser, eks mva per tonn levert på anlegg med vekt. 

HUSHOLDNINGSAVFALL Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

Minstepris 40,00 40,60 50,75 

Restavfall 2 440 2477 3 096 

Trevirke over 180 kg* 922 936 1 170 

Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall     
  

Øvrige fraksjoner er gratis       

*)Hvis kunden har mer enn 180 kilo må man betale for hele leveringen. Er mengden under 180 kilo leveres blandet trevirke gratis. 

    

NÆRINGSAVFALL Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

Minstepris 40 41 50,75 

Restavfall 2 440 2477 3 096 

Eternittavfall  1 204 1222 1 528 

Blandet papir (1299)            1 041  1057 1 321 

Matavfall (1111) 1 303 1323 1 653 

Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149) 922 936 1 170 

Hageavfall (1132) 386 392 490 

Vinduer pr. stk. 202 205 256 

Impregnert trevirke (1146) 2 766 2807 3 509 

       
Fra 1. januar 2018 gjelder følgende priser, eks mva per m3 levert på anlegg uten vekt.  

HUSHOLDNINGSAVFALL Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

Restavfall, minstepris inntil 100 l  58 59 74 

Restavfall, fra 100 l til 250 l  116 118 147 

Restavfall, fra 250 l til 500 l 177 180 225 

Restavfall per m3 355 360 450 

Trevirke over 1 m3* 198 201 251 

Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall     
  

Øvrige fraksjoner er gratis       

*)Hvis kunden har mer enn en kubikk. Er mengden under en kubikk leveres blandet trevirke gratis.  
 

   

NÆRINGSAVFALL Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva 
Gebyr 2018 inkl 

mva 

Restavfall, ukomprimert per m3 355 360 450 

Sortert avfall, ukomprimert per m3 198 201 251 

Impregnert virke per m3 666 676 845 

Vinduer, alle typer per stk. 200 203 254 
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Eternitt avfall, per m3  1204 1222 1 528 
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